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Церковні війни
Як козятинчани борються за єдину церкву

 Розказуємо про конфлікт у Махнівці, де йде справжня війна
за стару церкву. Про Кордишівку, де священик забрав ікони. І
про приїзд священнослужителів на “Лексусі” і BMW до церкви у
Козятині. Без спортивних молодиків не обійшлося
с.4-5

446342

 З початку церковних баталій по всій країні
тисячі парафій перейшли з Московського
патріархату до Православної церкви України.
Скільки перейшло у Козятинському районі?

2
КОРОТКО
Грошова
виплата

 Учасники бойових дій,
учасники війни та особи, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, мають право
на одержання одноразової
грошової допомоги до 5
травня. Для цього їм потрібно до 30 квітня звернутися
до Козятинського районного
військового комісаріату для
звірки даних.
З собою потрібно взяти
посвідчення учасника бойових дій, довідку про участь в
АТО, паспорт та ідентифікаційний код.
Інвалідам війни та пенсіонерам Міністерства оборони
України виплати надійдуть
автоматично.
Ті, хто не отримає одноразову грошову допомогу до 5
травня, мають право звернутися до військкомату та отримати кошти до 30 вересня.

Перевірте себе
у списках
 Якщо ви не знайшли
себе у списках під час проведення першого туру Президентських виборів або
знайшли помилки в ідентифікаційних даних, прийдіть з
паспортом до Державного реєстру виборців Козятинської
міської ради, що знаходиться
на 3 поверсі у кабінеті №3.

Показові
виступи
рятувальників

Козятинське управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій 16
квітня проведе акцію “Запобігти! Врятувати! Допомогти!”
На центральній площі міста
відбудуться показові виступи
чергового караулу Державної
пожежно-рятувальної частини
№11 міста Козятин. Також
рятувальники продемонструють обладнання та техніку для
оперативно-рятувальної служби в різних умовах. Початок
заходу об 11 годині.

Освітяни
провели
суботник
 Працівники централізованої бухгалтерії, міського
методичного кабінету та господарська група Управління
освіти та спорту Козятинської
міської ради долучилися до
проведення суботників.
Освітяни очистили від
сміття острівець в районі
Водокачки.
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Підлітки розважались
на... могилах
зоряна богуславська

Жителі села Махаринці, що
на Козятинщині, шоковані подією, що сталася дев’ятого квітня.
Вдень вони помітили понівечені
пам'ятники та хрести на кількох
могилах та зателефонували до
поліції.
Як повідомляє прес-служба
надзвичайних подій у Вінницькій
області, правоохоронці швидко

встановили, чиїх рук це справа.
Виявилось, повалити пам'ятники
вирішили... двоє 14-річних хлопців.
Пояснення підлітків не вкладається ні в які рамки: хлопці пояснили,
що в такий спосіб вони... розважались.
Поламавши хрести, хлопці не
стільки розважились, скільки зламали собі життя, адже обом доведеться відповідати за "розваги"
за законом.

Проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та
вибухових речовин! Відповідно до
Доручення ГУНП на території України з 01.04.2019 по 30.04.2019 року
проводиться загальнодержавний
місячник добровільної здачі вогнепальної нарізної, гладкоствольної,
газової, холодної зброї, боєприпасів
та вибухових матеріалів. Під час
проведення цього заходу Козятинським ВП приймає від організацій,
населення зброю, боєприпаси, ви-

бухові речовини, які зберігаються
без відповідних на це дозволів.
Громадяни, які добровільно здали в
Козятинське ВП зброю, боєприпаси,
вибухові речовини, що зберігаються незаконно, під кримінальну та
адміністративну відповідальність не
підлягають.
Зброя, яка підлягає реєстрації в
поліції (мисливська нарізна, гладкоствольна, газова) після перевірки та
відсутності даних про причетність
до злочинів, може бути зареєстрована громадянами України відповідно до чинного законодавства.

Близько сьомої вечора, третього
квітня, на вулиці Матросова трапилась смертельна ДТП. Чоловік на
мотоциклі в’їхав у молоді дерева,
які ростуть вздовж дороги.
На місце аварії одразу виїхали
медики, але вже нічим не змогли
допомогти водієві.
На місце аварії також прибув

наряд поліції. Поліцейські перегородили дорогу і накрили тіло
загиблого. Уже потім слідчооперативна група встановить, що
загинув житель Козятина, 1985
року народження. Як кажуть поліцейські, рухаючись на мотоциклі
марки "Бірт", водій не впорався з
керуванням та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водій
загинув на місці.

Громадяни, у яких працівниками
поліції буде виявлено та вилучено
вогнепальну нарізну, і гладкоствольну, газову зброю, боєприпаси та
вибухові матеріали, підпадають під
кримінальну та адміністративну відповідальність: ст. 263 Кримінального
кодексу України та ст. 190,195-2
Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
За словами капітана поліції Ярослави Вовк, на даний момент здали 1
одиницю мисливської гладкоствольної зброї з подальшою реєстрацією
на себе

У Глухівцях, що на Козятинщині,
жінка за кермом синього «Hyundai
Poni» збила 7-річного велосипедиста.
Внаслідок аварії хлопчик отримав
травми різного ступеню важкості та
був госпіталізований до районної
лікарні.
Подія сталася восьмого квітня,
в другій половині дня. Як кажуть у

відділі комунікації поліції, за кермом
легковика перебувала 36-річна місцева жителька. Рухаючись вулицею
Джерельною, жінка допустила наїзд
на велосипедиста, який рухався в
попутному напрямку. Внаслідок
аварії дитина отримала травми
різного ступеню важкості. Його
госпіталізували до районної лікарні.
Транспортні засоби поміщено на
арештмайданчик. Поліція з’ясовує
причини та обставини аварії.

Народилася наша героїня в
1924 році в селі Великий Степ,
що на Козятинщині, в багатодітній
селянській сім’ї. Мала вона двох
сестричок та шістьох братиків.
Жили, як багато на той час багатодітних родин. Старші доглядали
за молодшими дітьми, а батьки,
як і бабці Ані, працювали в полі.
Вистачало в родини як харчів, так
і веселощів. Тільки все змінилося, як настав в Україні голодний
33-ій.
Щоб вижити, дев’ятирічна Аня з
листя бузини і лободи випікала на
всю сім’ю млинці. На зиму гуртом
заготовляли бадилля горупки. Заготовляти той бур’ян, заготовляли,
тільки всіх у родині від голодної
смерті врятувала корова Минька.
У тринадцятирічному віці наша
співрозмовниця набула семирічну
освіту. Зустрічати світанок з однокласниками не пішла— не було у
неї плаття.
Відразу після школи пішла працювати їздовою кінської упражі.
Пізніше стала працювати путійкою на залізничній колії. Тепер
така посада називається монтер

Ганні Харитонівні вже 94 роки. Фото зроблене біля
її хатини
залізничної колії. На цій роботі
сімнадцятирічну нашу героїню застала Друга світова війна.
Працюючи на залізниці, Аня
була для німців непомітним
зв’язківцем між радянським підпіллям і партизанами “Черепашинського лісу”. Після визволення
Козятинщини, юна бабця Аня
перейшла з залізничниць в пра-

цівники сільського господарства.
Спочатку вона працювала на току
біля зерна. А в сорок третьому
році перейшла в ланку сапальниць
буряків.
У 1947 родина нашої співрозмовниці перебирається на постійне місце проживання в місто
Козятин. Спочатку наймали житло,
а потім купили невеликий будинок.

На ту пору членів їхнього сімейства значно поменшало.
У 1948 році стала вити власне
гніздечко і 24-річна Аня. Вийшовши заміж за свого односельця
Івана Пророка, вона продовжувала трудитися на сільськогосподарській ниві. Дату весілля добре
пам’ятає - розписалися вони з
чоловіком 12 липня на свято апостолів Петра і Павла. Тільки весілля
як такого не було. Зробили вечірку в колі рідних. З чоловіком
прожили душа в душу. Виростили
і виховали двох дітей. Тільки, на
жаль, їхнім дітям не перейшли від
матері гени довголіття.
Дочка Юлія померла в 45-річному віці, син Віталій відійшов у світ
інший у 2015. Йому минуло 65.
Раніше, ще в 2000 році, перестав
для неї бути опорою фронтовик
східно-японського кордону чоловік Іван Петрович.
На дану пору наша довгожителька не одна. Через дорогу
від неї проживає опікун від Бога,
племінниця Ганни Харитонівни
Антоніна. Частенько навідується
до старенької невістка - дружина
сина. Ходить до нашої героїні і
працівниця соціальної допомоги.

От тільки ніхто з перерахованих
не наважуються стати співпрацівником довгожительки в садінні
картоплі.

Про секрети довголіття
На завершення нашої зустрічі ми поставили нашій
співрозмовниці питання
феномену довголіття. На
цей раз вона була вже менш
категорична. І до своїх тверджень щодо непомірної фізичної праці вона додала до
рецепту довголіття здорове
харчування як основу життедіяльності людини. Де їжа є
джерелом енергії, яку організм витрачає в процесі життєдіяльності. Третім пунктом
феномену довголіття довгожителька вважає життя без
шкідливих звичок і ангельські стосунки сімейного затишку. На цьому ми завершили спілкування з Ганною
Харитонівною. Тільки пішли
ми, будучи впевненими, що
за день-два вона вийде на
свій город і буде чекати кожен день сходів картоплі.

Оформляють і чекають
ДТП на вулиці Матросова. Чоловік в’їхав у дерево і від
отриманих травм загинув на місці

Водійка на «Hyundai»
збила школяра
Зоряна Богуславська

Ганна Пророк у свої 94
буде... садити картоплю
В’ячеслав Гончарук

У Козятині загинув
34-річний мотоцикліст
Зоряна Богуславська
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Ганні Харитонівні Пророк 94 роки. І вона заявила рідним, щоб дістали їй з льоха картоплю! Хоче садити
її сама. До такого ультиматуму довгожительки рідні поставилися з посмішкою. А ми вирішили зустрітися
зі старенькою і розпитати, у чому ж секрет її довголіття. Наша співрозмовниця, не думаючи ні хвилини,
відповіла, що...

Капітан козятинської поліції Ярослава Вовк:
"Маєте зброю? Здайте її добровільно"
Зоряна Богуславська

довгожитель

На місці аварії в Глухівцях. Хлопчик на велосипеді їхав
у попутному напрямку, коли його збив автомобіль

З квітня в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям.
Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину
щомісяця 1 700 гривень. Це додатково до щомісячних 860
гривень допомоги при народженні дитини, наголошують в уряді.
У Козятинське відділенні соціального захисту населення станом на 9
квітня звернулося 20 осіб.
- Отримати збільшену матеріальну допомогу мають право родини, в
яких виховується третя або більше
дітей. Якщо в родині четверо дітей,
двом з яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну з них по
1 700 гривень. Якщо в багатодітній
родині всі діти старші 6 років, вони
не можуть претендувати на ці виплати. Наголошую, це не разова, а
щомісячна виплата, допоки дитині
не виповнилося шість років. На
цю допомогу мають право ті сім'ї,
в яких є посвідчення багатодітної
родини, - пояснює заступник начальника відділу соціальної допомоги Козятинського управління

соціальної політики Олена Черняк.
У місті Козятин рекордну кількість дітей, саме 14-ть - виховує
дві родини - Козаченків та Іванютів.
- У нас багато віруючих родин,
де діти справді отримують гарне
виховання і все необхідне. Мама
трійні Наталія Самаріна виховує 11
дітей і вона також прийде оформляти до нас додаткову матеріальну
допомогу, - додає Олена Черняк.
Не секрет, більшість багатодітних
родин в Україні малозабезпечені.
Не виняток і Козятин. Нині в місті
29 таких сімей, де багато дітей, а
доходи родини мінімальні. Є також
неблагополучні родини.
Проте цільове використання додаткових коштів у неблагополучних
сім’ях перевірятимуть працівники

соціальної служби. І якщо батьки
витрачатимуть їх на оковиту, - виплата відразу припиниться.
Ми завітали також в управління
соціального захисту району. Застали невеличку чергу, де багатодітні
родини також оформляли допомогу. Була серед них жінка ромської
національності.
- У мене п'ятеро дітей. Я прийшла
оформляти додаткову допомогу
на двох. Їм ще немає шести років,
- розповідає Марина Євтушенко,
переселенка із Луганської області.
Ми наразі з родиною живемо у
Пиківцях. Придбали старий будинок
ще 2014 року, відразу як тільки почалися заворушення на Сході. Ми
не хотіли, щоб наші діти ходили
в школу під прапором ЛНР і мали

Багатодітна мама оформляє допомогу у Козятинському
міському управлінні праці
паспорти ЛНР, ми проукраїнської
позиції. У Пиківцях іноземні інвестори допомогли нам придбати кіз і
ми почали займатися сироварінням.
Проте далі коштів утримувати кіз у
нас не було. Мій чоловік поїхав на
заробітки в Польщу. Ми не отримали від нашої держави жодної
підтримки на власну справу. Тому
от зараз бігаю, збираю документи,
щоб оформити допомогу для дітей. Хоча на 1700 грн з нинішніми
цінами дітям багато не купиш.
Найбільше гнітить, що села нашого
району дуже бідні, навіть у районі

погані дороги. Тому я хочу вірити,
що ця допомога не підкуп виборців,
а справді розуміння влади, що дітей
потрібно підтримувати.
Наразі кошти ще не видають.
Як пояснили у міському управлінні
соціальному політики, немає відповідного програмного забезпечення.
Лише після того, як будуть дані,
скільки до нас звернулося осіб, до
кінця місяця будуть затверджені кошти і буде програмне забезпечення.
Людям, які звернулися до 1 липня,
ітимуть нарахування з першого квітня, - резюмує Олена Черняк.
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Церковні війни. Як козятинчани борються за єдину церкву

Релігія. З початку церковних баталій по всій країні тисячі парафій перейшли з Московського патріархату до Православної церкви України. У нашому районі вже 9 парафій приєдналось до єдиної церкви, але не без скандалів,
конфліктів і тітушок у Козятині, Махнівці, Кордишівці
В’ячеслав Гончарук

Козятин. 10 квітня 2019 року.
До церкви Ікони Почаївської
Божої матері, що на вулиці Депутатській, о 8 ранку почали
з'їжджатися священики. Люди
приїжджали на велосипедах,
на автомобілях. Хтось приходив
пішки, а когось привозили з сусідських сіл. Люди шепотіли одне
до одного, що їде Архієпископ Вінницький і Барський Варсанофій,
який з грудня 18-ого року очолює
Вінницьку єпархію.
“Я вас звідси вижену…”
Прихожан радо зустрічав настоятель церкви отець Анатолій.
Люди цілували йому руки. Він
посміхався у відповідь. Посмішка
змінилася на серйозне обличчя,
коли у воротах з’явились священики з інших церков МП.
- Чого ви сюди всі
поз’їжджались? - запитав отець
Анатолій.
- Владика (Варсонофій - авт.)
нам наказав провести тут службу,
- парирували священнослужителі.
А їх приїхало чоловіків 20.
- Якщо будете влаштовувати
скандал, я вас звідси вижену…сказав от. Анатолій і зайшов у
церкву.
Трохи пізніше журналіст “RIAКозятин” запитав у настоятеля
церкви, що він думає про ці церковні війни і взагалі про ПЦУ.
- Я за єдину церкву. Я за мир.
Але бачите, що твориться… Що
я можу коментувати? А нічого.., каже священик.
Поліція, священики і молодики
Поки у церкві готувались до
прийому Варсонофія, до церкви
під’їхали кілька екіпажів поліції.
Усе через те, що хтось сказав,
що мають бути АТОвці. Бійцям
не сподобалось, що до Козятина
приїдуть представники церкви
Московського патріархату.
Один з керівників поліцейських
почав говорити з представниками

МП, які прибули з Вінниці на позашляховику BMW.
- Що це за люди? Що ви тут хочете зробити? - питався у них поліцейський, показуючи на молодих
людей в спортивних костюмах, які
точно не в церкву прийшли.
- Це віряни. Запитайте в них, відповідав священик.
Після цього, слово за слово, і
один зі священнослужителів почав
кричати на поліцейського, що це
для безпеки.
- Нам сказали, що мають бути
активісти і якісь там атошніки.
Нас в Луці вже побили, вистачить,
- каже священик.
Отець Анатолій стояв поруч і
сказав, що ніякої служби не буде.
Що не знає, чим це взагалі може
закінчитись. Але...
Варсонофій у церкві
Але тут почали вигукувати, що
приїхав Варсонофій. І справді,
до воріт під’їхав Lexus і з нього
вийшов високий чорнявий чоловік
у рясі, з великою бородою. Люди
вишикувались у коридор. Цілували
йому руки… Подарували квіти.
Коли Варсонофій переступив поріг
церкви, всередині почулося: “Ганьба! Ганьба! Ганьба!” Це вигукували
прихожанки, які підтримують ПЦУ.
Загалом прихильників автокефалії
було небагато, зо 20 осіб. Вони
обурились, що Російська церква
тут спокійно роз’їжджає і пропагандує любов до північного сусіда,
а наші хлопці гинуть за Батьківщину. Кілька жінок залишили церкву,
а всі інші лишились на Богослужіння…
Варсонофій правив особисто.
З собою він привіз хор. Співали
російською мовою. Хтось вигукнув:
“А давайте тепер на українській!”
Священики заспівали українською,
але потім знову перейшли на російську.
У церкві не було де яблуку впасти. Але половина людей приїхала
взагалі з інших сіл, наприклад, як
цілий мікроавтобус з Гурівець.
Після служби Варсонофій
нагородив деяких священиків

відзнаками і звернувся до всіх з
промовою.
- В усіх церковних конфліктах
винувата політика. Я нещодавно
побував на горі Афон. То всі

ченці підтримують МП і засуджують автокефалію України, - каже
Варсонофій.
Після цього всім роздали маленькі іконки, а сам Варсонофій

поїхав з людьми у Гурівці.
У цей час в Махнівці зібрались
прихожани церкви ПЦУ, захищати
від нього і прихильників Московського патріархату стару церкву...

Отець Анатолій біля церкви. Сперечається з представниками МП і каже, що не хоче
проводити службу

хату територіальна громада села
Безіменне. Подані документи
перебувають в стані вивчення,каже Владислав Демченко.
Щодо подій дня середи, 10
квітня, а саме приїзд священиків Московського патріархату в
церкви територіальних громад
сіл Гурівець та Махнівки, пресслужбі Вінницької- Барської
єпархії ПЦУ нічого не відомо.
І про конфлікти ніхто нічого не
знає

Поки у Козятині правив Варсонофій, у селі Махнівка, за 14 км
від Козятина, чекали на цих самих представників Московського
патріархату. І чекали ці люди з не
дуже гарним настроєм. А тому що
вся справа у війні за стару церкву,
яка знаходиться над ставом. Наче
деякі жителі села захотіли, щоб
церкву віддали МП. І пішло-поїхало.
- Громада села завжди була налаштована на те, щоб церква була
одна, Помісна. І усі наші прихожани завжди були за єдину українську церкву. Але 5-7 людей сказали, що хочуть бачити тут Російську
Православну церкву. Вони приходять під паркан цієї старої церкви
і моляться, пісні співають, - каже
отець Андрій з села Махнівка.
Настоятель церкви каже, що коли
знову було зібрання цих людей,
біля храму зібрались приблизно
40 АТОвців. Усі місцеві. Вони і
сказали, щоб представники Мос-

ковського патріархату сюди не
приїжджали більше. Але вже за
тиждень знову зібрались тут, захищати церкву. За їх інформацією,
мають приїхати представники МП.
- Я не знаю, яка ціль візиту Варсонофія і чи приїде він. Якщо приїде - будемо питати. Але наскільки
знаємо, представники МП просто
хочуть забрати храм, різати замки,- каже отець Андрій.
Також священик каже, що він з
прихожанами пройшлись по селу
і зібрали підписи. Їх наразі до 700.
І жодна людина не підписалась за
те, щоб храм став належати церкві
Московського патріархату.
Варсонофій все ж приїхав зі своїми помічниками до цієї церкви.
До нього вийшов отець Андрій
разом з прихожанами. Розмова
була на підвищених тонах. Хтось з
молодиків навіть штовхнув одного
зі священиків. Але в церкву представників МП не пустили. Вони
поспівали біля церкви і поїхали.

Отець Андрій з Махнівки. — Нашу церкву Московському патріархату не віддамо

Конфлікт у Кордишівці: Чи справді там пограбували храм?

Молодики біля церкви. Як сказав один зі служителів церкви, вони віряни, але дивляться
за порядком

Хто перейшов до ПЦУ у районі?
Секретар управління
Вінницько-Барської
єпархії (ПЦУ) розказав, які саме територіальні громади перейшли до Помісної церкви. Це
церква Серафима Саровського
в місті Козятині, Храми сіл Перемога, Кордишівка, Блажіївка,
смт Залізничне, Гурівці, Непедівка, Махнівка та Пузирки.
- Подала документи до входження до Київського патріар-

У Махнівці МП хоче забрати стару церкву?

Архієпископ Вінницький і Барський Варсанофій у Козятині. Так зустрічали його біля
церкви

У церковній громаді Кордишівки перехід
до Об'єднаної УПЦ відзначився скандалом
та навіть викликом поліції. Люди вирішили
перейти до новоствореної УПЦ. Проте знали
цю новину далеко не всі жителі села, лише
окремі мешканці. Деякі віряни чекали, допоки
їхній священик та настоятель Свято-Михайлівського храму Володимир Ратушняк оголосить
про намір перейти до помісної новоутвореної
православної церкви. Однак він вирішив не
зраджувати своїм поглядам і залишитися під
патронатом Московського патріархату.
Керівнцтво фермерського господарства
Кордишівки попросило отця Володимира
віддати громаді ключі від храму. Цього дня
жителі села прощалась із 95-літньою довгожителькою. Священик Володимир Ратушняк
поспішав на похорон. Проте спершу приїхав
у храм і вирішив забрати свої речі, а також
церковне майно, що жертвували близькі
йому люди. Це помітила місцева жителька
та викликала поліцію. Адже нікому не було
зрозуміло, навіщо священик забирає речі
із храму. Ми зустрілися із Володимиром
Ратушняком і отримали його пояснення цієї
конфліктної ситуації.
- Мене зробили злодієм. Хоча я був спантеличений тим, що ніхто не попередив мене,
ні про збори церковної громади, ніхто навіть
словом не обмовився, що відбувся перехід до
Об’єдної помісної церкви. Я почав телефонувати тим прихожанам, які часто відвідували
церкву і вони попросили мене позабирати з
храму ті речі, які вони пожертвували раніше.
Можливо десь я вчинив неправильно. Я 18
років служив у цьому храмі і юридично є досі
настоятелем церкви в Кордишівці. Так званий
перехід до помісної церкви відбувся не по
церковним канонам.
- Які саме це канони? - запитали ми у
священика

- У кожної церкви є релігійна громада. У
Кордишівці в релігійній громаді 14 осіб. Головою громади є настоятель. Мають відбуватися
збори релігійної громади. Якщо більшість вирішила перейти до нової Помісної української
церкви, тоді по протоколу передаю майно
новоствореній релігійній громаді. Але це все
вирішувалося без мене і збори провели без
участі всіх членів релігійної громади.
Сільський голова Іван Байда говорить, що
перехід відбувся без порушень. На запитання, чому заздалегідь не проводилися збори
церковної громади, ні жителів села, він мав
своє пояснення:
- Збори відбуваються в тих громадах, де
храм є власністю територіальної громади.
Тоді потрібно всю громаду опитати. У даному випадку будівля знаходиться на балансі
господарства. Парафіяльна рада, яка є при
церкві, зробила опитування і всі вирішили
перейти в УПЦ. Тому що багато вже сіл в
районі також перейшли. Священик заявив
свою позицію, що він залишається в УПЦ
МП. Тому вирішили із ним не радитися. Крім
того, він погодився віддати ключі від церкви в
будь-яку хвилину. Але коли йому подзвонили
і сказали зробити це терміново, він відразу
забрав у храмі Євангеліє, плащаницю, кадило, інші атрибути. Так чинять лише злодії.
Священик був найнятий людьми на службу, і
він заробляв гроші цим на проживання. Я в
справи церкви не втручаюся, але коли приїхала поліція, я вже був змушений реагувати.
Напередодні свята Благовіщення біля
храму зібралась церковна громада і провели збори. Усі незадоволено критикували
священика.
- Ми хотіли, щоб батюшка Володимир
залишився в нашому селі, але так, як він
вчинив, це не правильно. Коли ми прийшли в

храм і побачили, що там познімали накидку нику Володимиру, який далі буде служити в
на розпятті, забрали більшість речей: лам- іншому храмі. Біла тканина на розпятті та інші
падки, підсвічники, які мають бути у храмі, білі накидки я забрали ще перед постом, аби
незалежно від патріархату, - говорить пара- їх випрати. Адже під час посту біла тканина
фіянка Тетяна.
забирається, а чорною покривають столи та
Касир храму теж незадоволено розповідає розп’яття. Тому нікуди ці речі не ділися. Свяпро те, що всі кошти з пожертв священик за- щеник навіть ризи віддав, хоча вони були побирав лише собі.
жертвувані особисто йому. Якби наш старий
Селом почали ходити різні чутки. Їх всіх батюшка був злодієм, то поліція полюбовно
Володимир Ратушняк спростував.
з ним не попрощалася.
- Я 18 років прослужив у цьому селі. І заБільшість людей села хочуть забути про
вжди на службу приходило 5-10 осіб, лише цей інцидент якнайшвидше і уже запросили
на великі свята більше. Я ніколи нікого не нового священика. Проте юридично за дозмушував давати мені гроші. Люди жертву- кументами протоієрем храму в Кордишівці
вали скільки могли, але повірте, я з цього залишається Володимир Ратушняк, який
прожити не зміг би. Я маю господарство і буде відстоювати надалі свою правоту. Він
город. Чимало коштів вкладав у благоустрій сподівається на мирні врегулювання цього
храму. Сам з родиною стелив тротуарну конфлікту.
плитку, ставив паркан, садив
сад, сам приїздив, косив траву,
аби все не поросло бур’янами.
Я збарав те, що мені належить і
далі це буду використовувати для
служіння в новому храмі. Я просив сільського голову допомогти
мені та виділити приміщення, але
він відмовив.
У селі Кордишівка до цього
часу всі відгукувалися про священика добре. Тепер між багатьма витають різні думки, хтось
вважає, що він має негативну
репутацію, та в багатьох селах
конфлікти. Інші - навпаки вважають, що на нього звели наклеп.
- Я особисто багато речей
жертвувала на храм, - говорить
Галина Чернушкіна, постійна прихожанка. Я сама купувала чорну
тканину і лампадки. Я сама їх і
забрала. Я віддала ці речі свяще- Священик Володимир Ратушняк
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Павло Дворський: «Музика
перемогла»
Днями до Козятина з концертом завітав Павло Дворський
разом із синами. Про комічні випадки на сцені, секрети
чудової фізичної форми та джерела натхнення легенди
нашої естради читайте в інтерв’ю
Олена Удвуд

— Ви вперше в нашому місті?
— Ні, я вже бував тут із концертами раніше. Але разом із
синами ми приїжджаємо вперше.
— Що Вас надихає?
—- Зустрічі з людьми, колективами. Поїздки до інших країн.
Красиві місця. Повороти в особистому житті.
— Яка історія створення хіта
«Стожари»?
— Мене познайомили з поетом
Володимиром Кудрявцевим. Під
час поїздок Одеською областю в
мене народилася цікава мелодія.
Коли я приїхав з гастролей й
зустрівся з Кудрявцевим, наспівав
йому. Через декілька тижнів він
мені присилає листа з майбутньою
нашою піснею і каже: «Павле, я
вірю, що наші «Стожари» заспіває
вся Україна». Його слова виявилися пророчими.
— Ви часто гастролюєте за

кордоном. Чи володієте якоюсь
іноземною мовою?
— Володію італійською та
англійською, але користуюся
словником.
— Ви вже більше сорока років
на сцені. Чи відчули за цей час
емоційне вигорання?
— Ні. Звичайно, бувають напружені концерти, але вдома відпочинеш декілька днів чи тижнів
і чогось не вистачає, щось тебе
тягне в дорогу. Знову хочеться
виходити на сцену. Брати в руки
гітару чи сідати за клавішні.
— Якби Ви не стали артистом,
ким би Ви були?
- Мабуть, конструктором. Після
десяти класів я вирішив вступити
до Харківського авіаційного інституту. Хотів стати конструктором
авіаційних двигунів та ракет. Але
батько (а він у мене був народним
музикантом) мені сказав: «Павле,
я думав, що ти станеш професійним музикантом, а ти пішов

у інженери». Це стало для мене
переломним моментом. Я вступив
до музичного училища, потім до
консерваторії і так сталося, що
музика перемогла.
— Як заслужений та народний
артист України, як Ви оцінюєте
стан української поп-музики?
— Зараз все добре розвивається, є цікаві виконавці. Завдяки
квотам на радіо більше звучить
українська пісня, з’являються нові
обличчя. Прикро лише з цьогорічним відбором на «Євробачення».
Думаю, життя навчить і функціонерів, і адміністраторів продумувати все до дрібниць.
— Яке ваше життєве кредо?
— Усі горби перейду, хоч важка
крутизна, спочину на вищій горі
я. Які б не були труднощі, треба
йти вперед до життєвої й творчої
вершини.
— Як Вам вдається тримати
себе в такій чудовій формі?
— Гастролі – це завжди рух –

Павло Дворський разом із синами виконує свій хіт
«Стожари»
поїзди, автобуси, літаки. У вільний
від концертів час займаюся настільним тенісом.
— Чи траплялися у Вас під час
концертів курйозні моменти?
— Якось ми з нашим колективом виступали в Одесі на відкритому майданчику. Мій колега
вийшов на сцену і співав серйозну
пісню. Так викладався, ледь не
плакав, дивиться – а люди сміються. Він не міг зрозуміти, чому.
Виявилося, що позаду нього на
сцені ходила кішка з кошенятами.
Бувало так, що вимикали світло, і

я саме співав з гітарою. Я вийшов
на авансцену і продовжив співати в темряві. Люди аплодували
стоячи.
— Ви почали свій творчий шлях
в ансамблі «Смерічка», продовжили — сольно. Що легше — виступати з колективом чи самому?
— Колектив — то є колектив.
Ти знаєш, що за тобою прекрасні
музиканти, завжди жива музика.
Коли вже я почав працювати сольно, іноді доводилося виступати під
інструментальну фонограму. То
вже інакша атмосфера.

«Гарнір по-французьки» в Козятині
Про сцену. Народний театральний колектив «Smagron»
презентував на козятинській сцені виставу «Гарнір пофранцузьки, або Дружня сім’я». За день до показу п’єса була
під загрозою зриву. Довелося за ніч знайти заміну актора,
який мав виконувати роль Джорджа
Олена Удвуд

Актори-аматори вийшли з цією
виставою на сцену вже втретє.
Готували «Гарнір по-французьки»
за сценарієм Марка Камолетті
цілий рік.
За сюжетом, Бернар (Віктор
Бєляєв) проводжає свою дружину
Жаклін (Анжеліка Дідук) до мами,
щоб зустрітися вдома з коханкою.
Але телефонують з ресторану «Бон
апеті» і повідомляють, що Сюзетта
вже виїхала. Жаклін вимагає пояснень. Бернар бреше, що хотів
влаштувати зустріч з другом сім’ї
Робертом (Андрій Мотуз), який насправді є коханцем Жаклін. Дізнавшись це, дружина відміняє поїздку
й залишається. Коли приходить
Роберт, Бернар пояснює йому ситуацію й просить вдати, ніби жінка,
яка прийде, його дівчина. Але все
йде не за планом.
Студент-другокурсник Андрій

Мотуз зіграв у виставі роль коханця
головної героїні. У вільний час полюбляє грати у футбол, волейбол
та займатися плаванням.
— Виступаю в нашому колективі
вже рік, — розповідає Андрій. —
На сцені я ніколи не нервуюся,
завжди спокійний. Можливо, перед
виступом трохи нервую, але коли
виходжу перед публікою, все минає. Почуваю себе інакше на сцені.
Там я зовсім інша персона.
Анжеліка Дідук втілила образ
Жаклін. Виступає разом з іншими
акторами-аматорами вже більше
п’яти років, відколи переїхала до
Самгородка. Поза сценою вчителює. Працює в школі для дітей
з особливими потребами. Театр
для неї — своєрідна віддушина,
де можна відпочити від буденної
рутини.
— Наше життя — робота-дімробота-дім, — каже Анжеліка. —
А коли ти приходиш до будинку

культури, коли вириваєшся на
годину на репетицію — це класні
відчуття. Ти виходиш на сцену і переключаєшся на щось зовсім інше.
Коли ми підбирали ролі, мені спершу запропонували грати коханку.
Я подумала, що це було б занадто
для мене, хоча я б впоралася і з
тим, і з тим. Але моя героїня мені
близька за характером. Я зазвичай
імпульсивна, і граю таку саму імпульсивну жінку, яка скрізь керує.
Ніщо не може проскочити повз її
ніс. Тому мені було дуже легко ввійти в роль. Ми навмисне не дивилися
театральні постановки на Youtube,
щоб не переймати чийсь досвід або
чиюсь манеру і показати все так, як
ми це бачимо.
У глядачів від перегляду комедії
залишились позитивні враження.
Олена Карпенко прийшла на спектакль з мамою. Каже, дуже рада,
що у нашому місті хоча б час від
часу показують вистави.

Джордж (Володимир Рукавчук) приходить забрати
дружину Сюзетту (Жанна Бородянець). Вона розповідає
чоловікові, що трапилося
— Мені дуже сподобалася акторська гра, — ділиться враженнями
дівчина. — Підкупило старання
людей показати щось іншим, розвивати культуру. Молодці.
Але глядачі виставу могли не побачити. Напередодні виступу довелося шукати заміну для Джорджа.
Актор, який мав виконувати його
роль, не зміг вийти на сцену.
— Учора ввечері мені зателефонувала дружина одного з учасників
і мене попередили, щоб ми на
нього не розраховували, — розповідає керівник Ольга Савенець.
— Ми мусили знайти заміну за ніч.

Це — Джордж. Він перший раз на
сцені, але оскільки він викладач, то
зіграв експромтом і ми таким чином
вийшли зі складної ситуації. А вчора було непереливки, хвилювалися
дуже і лише завдяки Володимиру
Рукавчуку ми сьогодні виставу змогли показати.
Театральна група при Самгородоцькому будинку культури функціонує вже близько тридцяти років.
Але звання народного аматорського театру «Smagron» отримав лиш
два роки тому. У колективі близько
50 учасників. Наразі готують дитячу музичну виставу «Дюймовочка».

Прес-центр
РДА

Чек аємо на
б а гат о д і тних сімей
з документами

З метою покращення
матеріального стану багатодітних сімей та створення
належних умов для виховання дітей у багатодітних
сім’ях урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів
України „ Де які питання
на дання соціа льної підтримки багатодітним сім’ям”
від 13.03.2019 № 250, якою
з 01.04.2019 запроваджено
додатковий вид соціальних
виплат.
Управлінням соціального
захисту населення Козятинської райдержа дміністрації розпочато прийом
документів на даний вид
допомоги - допомогу на
дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. Станом на
08.04.2019 року зареєстровано 13 заяв багатодітних
сімей на призначення цієї
допомоги.
Допомога на дітей, які
виховуються у багатодітних
сім’ях, надається одному
з батьків дитини, які по-

Офіційна сторінка Козятинської районної влади
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стійно проживають разом
з дитиною. Така допомога
призначається на третю і
кожну наступну дитину з
місяця звернення до управління соціального захисту
населення та виплачується
щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного
віку включно.
У разі, коли в сім’ї одночасно народилося двоє
і більше дітей, внаслідок
чого сім’я набула статусу
багатодітної, виплата допомоги здійснюється на
кожну таку дитину. Розмір
допомоги становить по
1700 гривень на дитину щомісячно .
Сім’ям, які звернуться за
призначенням допомоги у
період з квітня по червень
2019 року, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, буде призначена з 01.04.2019 року.
Н а о блік у в Є дин о му
державному реєстрі осіб,
які мають право на пільги
в районі обліковано 325
сімей, в яких виховуються
972 дитини. Чекаємо на вас
в управлінні соціального
захисту населення райдержадміністрації, за адресою:

Прес-центр Р е н т г е н к а б і Козятинської нет у Махнівці
районної
функціонуваради
тиме
інформує

9 квітня за участю
заступника голови районної
ради Анатолія Задорожнюка
відбулось засідання постійної
комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, комунального майна, економічного і
соціального розвитку.
Члени бюджетної комісії погодили розпорядження голови
райдержадміністрації №92 від
1 квітня 2019 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» на загальну
суму 70 114 грн.
Н ач а льник ф інупр а в ління
Світлана Вельгус поінформувала, що в дане розпорядження
включено договір, підписаний
між Махнівською сільською радою і районною радою, щодо
утримання працівників рентгенкабінету с. Махнівка.
Варто зазначити, що раніше
рентгенкабінети відносились до
районного ЦПМСД.
Однак наразі вони в структурі первинки, яка фінансується з НСЗУ, не передбачені.
Нормативними документами
надання відповідної послуги
віднесено до вторинного рівня,
що потребує отримання ліцензії. Тож аби рентгенкабінет
продовжував функціонувати,
Махнівська сільська рада передала відповідні кошти.

м. Козятин, вул. В. Стуса,
25.
Звертаємо увагу, що для
призначення допомоги за
умови пред’явлення паспорта громадянина України,
подається заява одного з
батьків, з яким постійно
проживає дитина, що підтверджується довідкою про
склад сім’ї та копії таких
документів:
посвідчення
батьків багатодітної сім’ ї (з
пред’явленням оригіналу)
та посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї (для дітей
після виповнення шестирічного віку з пред’явленням
оригіналу);
свідоцтв про народження
всіх дітей (з пред’явленням
оригіналів).
Принагідно інформуємо,
що для отримання посвідчень батьків багатодітної
сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї необхідно звертатись до сектору надання
а дмініс тративних пос луг
райдержадміністрації.
Управління соціального
захисту населення
Козятинської
райдержадміністрації

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
керівника СФГ ВІА «Прогрес» с. Збараж
Олексія Івановича ЛАВРЕНЮКА (11.04),
начальника організаційного відділу Козятинської районної ради
Ольгу Петрівну ГУМЕНЮК (11.04),
оператора комп’ютерного набору відділу документообігу, контролю та
інформаційних технологій апарату райдержадміністрації
Юлію Андріївну КОРБУТ (11.04)
Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, великого щастя, сімейного благополуччя, щоб сонце завжди яскраво світило у вашому домі, щоб на вашому
життєвому шляху не було ніяких перешкод. Нехай неодмінно збудуться
всі ваші світлі наміри, здійсняться добрі справи, а кожен новий день буде
щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події,
особисті досягнення і благородні діяння!
17 квітня – День пожежної охорони
Шановні вогнеборці Козятинського району!
Важко переоцінити внесок пожежної служби у справу державної ваги –
захист життя та здоров’я громадян, збереження національного багатства і
довкілля від нещадної вогняної стихії.
Тисячі успішно ліквідованих пожеж і врятованих із вогню людей – це,
мабуть, найкраще підтвердження особливої важливості та благородності
вашої професії. Ви цілодобово підтримуєте постійну бойову готовність до
боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим,
хто найбільше потребує невідкладної допомоги.
Бажаємо усім, хто присвятив своє життя даній професії, життєвої енергії,
незборимої волі й стійкості духу, витримки і мужності у справі служіння
державі та народу України.
Нехай злагода та достаток завжди панують у ваших оселях, а ваша праця
сторицею повертається вам здоров'ям, щастям та добром.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови районної ради
А. Задорожнюк

8

вистава
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На Сорочинському ярмарку
співали, танцювали, жартували

Раз на рік здоров’я потребує кілька
тижнів уваги або 2000-3000 грн

Бібліотекар Лариса Дорошенко разом із семикласниками школи № 2 провела літературно-музичний вечір
«Мереживо життя в творчості Миколи Гоголя». На заході, присвяченому 210-ій річниці від дня народження
письменника, відтворили атмосферу Сорочинського ярмарку

Попередити. Лікарі радять раз на рік пройти медогляд, особливо людям після 30 років, або хоча б
зробити основні аналізи. Часто ми на це не звертаємо уваги, доки не доходить до болячок

Олена Удвуд

— Гоголь — загадкова особистість, — каже Лариса Дорошенко, організатор. — Не
всі його розуміють, бо в нього
складні твори, пов’язані з містикою. Але інший бік його життя
та творчості мало хто знає.
Його прадід був священиком.
Містичні повісті Гоголя, такі, як
«Вій» чи «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» — це боротьба
добра зі злом.
Гостей заходу ознайомили з
біографією письменника та запросили відчути дух колишнього
ярмарку. Адже раніше це був
не просто ринок, де купували
усілякі речі. Це ще й був майданчик, де талановиті люди
демонстрували свої вміння.
Мар’яна Куманецька постала
перед глядачами в образі дівчини, яка купує тканину. Для
неї сцена — другий дім. Раніше
вона займалася танцями, тому
звикла постійно виступати перед
аудиторією.
— З творчістю Гоголя знайо-

ма, — каже дівчина. — Читала
його «Вечори на хуторі поблизу
Диканьки». Найбільше мені
сподобався образ Оксани. Взагалі я люблю читати українську
літературу. Обожнюю художні
твори. Нещодавно прочитала
«Лолу» Ізабель Абеді. Це історія про повсякденне життя
дівчинки-підлітка.
Уч е нь 7-А к л а с у К и р ил о
Сабадаш втілив на сцені три
образи. Хлопець грав Степана,
який загубив черевика, юнака,
якому ворожила циганка, та був
ведучим. Каже, трохи плутався, бо ролей було багато. Але
тексти запам’ятовувалися легко
завдяки своїй кумедності.
— Я регулярно відвідував репетиції, — розповідає Кирило.
— Вчив, щодня вдома тренувався і перед дзеркалом, і батькам
розказував, і бабусям. Найбільше сподобалося грати хлопчину,
якому циганка ворожила. Ця
роль весела і сама сценка запальна. Це не перший мій виступ. Я бував у багатьох містах
Польщі з ансамблем «Подоль-

ський квят». Колись ходив на
танці, брав участь у «Пролісках
надії». Виступав від театрального гуртка у польській недільній
школі. Восени майже щороку
їжджу на всеукраїнський конкурс читців польської поезії. Не
раз займав перші місця.
На літературному вечорі усе
було, як на справжньому ярмарку. За прилавком продавці-актори розхвалювали свій товар. Виступали співаки та танцювальні
колективи. Читали гуморески
й жартували. Сперечалися дід
з онуком. Стецько (Михайло
Янковчук) загравав з дівчатами.
Циганка (Ольга Яворська) ворожила хлопцеві й видурила гаманець. Степан (Кирило Сабадаш)
прокинувся без одного чобота.
— Буває, заходи дуже важко
даються, — ділиться враженнями організатор. — А тут було
все легко. Багато зустрічалося
добрих людей, які мені допомагали. За всі 30 років організація
цього вечора видалася мені найлегшою. Бо зазвичай виникають
якісь проблеми.

Циганка (Ольга Яворська). Ворожить хлопцеві

“Зорянка-Арт” відсвяткувала 50-річний ювілей!
Зразково-аматорський хореографічний колектив «Зорянка-АРТ» відсвяткував свій піввіковий ювілей.
Не одне покоління наших земляків тішив і тішить серця уславлений колектив. Тільки 50-річного ювілею
колективу міських, обласних, всеукраїнських, та міжнародних конкурсів могло і не бути
В’ячеслав Гончарук

У четвер, 4 квітня, в міському
будинку культури відбувся концерт хореографічного колективу
«Зорянка-Арт». Присвячений він
був 50-річчю з дня заснування
колективу. За піввікову історію
колективу вони майже 40 років
були під опікою держави. З приходом до влади команди Ющенка, культура України зазнала
змін. І колектив «Зорянка-Арт» з
того часу став приватним підприємством. Тільки це була не єдина
проблема зразкового-аматорського колективу танцю.
Районний будинок культури,
де вони проводили репетиції, був
заселений пенсійним фондом і
тому “Зорянка” вимушена була
шукати собі нове приміщення
для репетицій. І невідомо чим би
завершилась самостійність козятинської культури, якби керуюча
на той час колективом Людмила
Машевська не оббивала пороги

мерії. Дійшло навіть до підписів
батьків.
Гордитися «Зорянкою» може
й начальник відділу культури Козятинської міської ради Світлана
Рибінська. Це вона 10 років тому
посприяла, щоб питання залу
для «Зорянки» винесли на сесію
міської ради.
Тепер то історія колективу
минулих років. Раз «Зорянка»
дожила до 50-річного ювілею,
значить всі ті негаразди прославленого колективу вирішувались
позитивно. Коли в колективу є
результат, хіба може бути інакше?
Щодо самого ювілею, так
іменинники представили своїм
прихильникам концертну програму з 27 номерів. На сцені
будинку культури багатолюдна
зала побачила твори мистецтва
сучасного, українського та танців
народів світу. Брали участь у концерті діти віком від 3 до 16 років
разом зі своїми керівниками.

На сцені всі учасники концерту
Оцінка у них одна - виступали
лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів. У перервах
між танцями своїм співом гріла
душі наших земляків і гостей
міста Діана Бондарець та гурт
запальних хлопців “Козак-Войс”.
А заключний акорд в концертній
програмі ювілярів поставили всі

учасники зразкового колективу.
Крім ювілею «Зорянки-Арт»,
подвійне свято відзначила наставниця зразкового аматорського хореографічного колективу «Зорянка-Арт» Людмила
Дмитрівна Машевська. Минуло
50 років, як вона починала свій
шлях в колективі як танцівниця,

а ставши фахівцем мистецтва,
30 років керувала уславленим
колективом. Передавши колектив у надійні руки своєму сину
Антону, вона може бути спокійна
за результат. Колектив під керівництвом Антона та його дружини
Аліси неодноразово ставав переможцем конкурсів різного рівня.

Альона РЯБОКОНЬ

ворити про розвиток патологій.

Сьогодні у пацієнтів є два
шляхи. Витратити тиждень-два
та пройти всі обстеження в комунальних закладах безкоштовно - в рамках пакету послуг
первинної медичної допомоги.
Або ж зекономити на часі, та
втратити кілька тисяч гривень у
приватних клініках. І там, і там
лікарі пропонують мінімальний
список аналізів, які дозволяють виявити хворобу на ранніх
стадіях і вчасно її лікувати.
До певного віку (до 30) досить раз на рік здавати аналіз
крові та сечі. За результатами
загального аналізу крові, ваш
лікар зможе розказати, чи є у
вас анемія, запалення, а також
складні захворювання легенів,
серця, крові, щитовидної залози. Загальний аналіз сечі дає
важливі дані про роботу нирок,
печінки, жовчного. Відхилення
в будь-якому з них можуть го-

Потім двох аналізів мало
Організм людини починає
старіти після 20 років. Клітини
повільніше оновлюються, хоча
зовні це зовсім непомітно, науковці кажуть, що дисбаланс між
молодими та старими клітинами
стає помітним після 30 років.
Саме тоді трапляються “поломки”, які потрібно ремонтувати.
Або ж можна тримати руку на
пульсі, саме для цього існує так
званий “чекап” - скринінг тест
на найпоширеніші хвороби. До
нього входять основні аналізи
та дослідження організму: аналіз крові, сечі, рентген легенів,
УЗД грудей та черевної порожнини, електрокардіограма,
тест на онкомаркери, щорічна
консультація у гінеколога для
жінок та уролога для чоловіків.
Цей перелік не випадковий,
адже пропонує вберегтися та
виявити на ранніх стадіях найпо-

ширеніші хвороби сучасності, це
серцево-судинні захворювання,
захворювання шлунково-кишкового тракту, онкозахворювання,
діабет. Саме вони підстерігають
як жінок, так і чоловіків 30+ та
40+.
Які найпоширеніші хвороби можна попередити чи
виявити на ранніх стадіях
людям 30+
1. Гіпертонічна хвороба та інші
серцево-судинні захворювання
Група ризику: підвищення
тиску, тютюнокуріння, надлишкова маса тіла, цукровий діабет,
зловживання алкоголем, спадковість, чоловіки від 40 років,
жінки - від 50 років.
Методи виявлення: вимірювання тиску, індексу маси тіла,
загального холестерину, окружності талії, оцінка серцевосудинного ризику за шкалою
SCORE.
Періодичність - кожні 2 роки.

За наявності факторів ризику щороку.
2. Цукровий діабет
Група ризику: надлишкова
маса тіла, спадковість, зловживання алкоголем, чоловіки - від
45 років, жінки до 45 років,
якщо є фактори ризику.
Методи виявлення: оцінка
серцево-судинного ризику за
шкалою SCORE, вимірювання
індексу маси тіла, окружності
талії, цукру крові, загального
холестерину.
Періодичність - щороку.
3. Рак молочної залози
Групи ризику: спадковість, пізнє перше дітонародження (після
30), тривала гормонозамісна
терапія при менопаузі, постменопаузальне ожиріння, вживання
алкоголю, куріння, підтверджена
мутація, чоловіки 50+, жінки 40+
Методи виявлення: мамо-

графія
Періодичність - кожні два
роки.
4. Колоректальний рак (КРР)
Групи ризику: спадковість, запальні захворювання кишківника,
поліпи, чоловіки та жінки від 45
років.
Методи виявлення: опитування,
тест калу на приховану кров та/
або направлення на вторинку.
Періодичність - кожні 2 роки.
При факторах ризику - щороку.
5. Рак передміхурової залози
Групи ризику: 50 років і старші. Обтяжений анамнез, якщо є
родич з такою хворобою у віці
до 65 років.
Методи виявлення: інформування пацієнта, тест на простат
специфічний антиген, та/або направлення на вторинку.
Періодичність - залежно від
факторів ризику щороку, або
раз на два роки.
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Мрієш про ІТ - лови свій шанс!
Прес-служба Вінницької ІТАкадемії

Якщо ти любиш математику,
добре знаєш шкільний курс, то
у тебе є шанс змінити своє життя. Як? Вступити у престижний
навчальний заклад, який зробить із тебе крутого ІТ-шника
вже за рік!
Це все не вигадки і не міфи.
Факт: восени відбувся перший
екзамен, після якого 6 щасливчиків змогли потрапити на безкоштовне навчання до Вінницької ІТ-Академії! І тепер вони
інтенсивно навчаються: здали
перший курсовий проект з програмування, знайомляться з
різними мовами та технологіями,
щоб незабаром обрати спеціалізацію і уже взимку отримати
диплом та гарантовано роботу
своєї мрії.
Вінницька ІТ-Академія за 8
років досвіду має безліч працевлаштованих випускників і

вчергове дає круту можливість
талановитій молоді!
Не завжди гроші вирішують
все. В Україні існує упереджена
думка про якісну освіту. Якщо
ти не син заможного чиновника
або підприємця, ти не можеш
отримати престижну освіту... ІТАкадемія - це елітний навчальний заклад, який проводить
відбір найталановитіших абітурієнтів та дає їм безкоштовну
якісну освіту із гарантованим
працевлаштуванням.
Звісно ж, результатом навчання в ІТ-Академії є сотні і сотні
випускників, які працюють в ІТсфері на позиціях розробників,
QA-їв, веб-дизайнерів, проектних менеджерів.
Курс спеціалізації Програмування складається із чотирьох
етапів: базисний, перехідний,
становлення та стажування.
На базисному етапі
формує ть с я с тійкий фунд амент
для підготовки програмістів та

формуються основні принципи
програмування. На цьому етапі
вивчаються такі предмети: алгоритмічна мова С (щоб сформувати алгоритмічне мислення
майбутнього програміста); основи вищої математики; дискретна
математика і комбінаторика;
структури даних; розробка і
аналіз алгоритмів. А також протягом всього курсу студенти вивчають Англійську мову для ІТ.
Цей етап триває близько 3-ох
місяців. Після нього студенти
пишуть перший курсовий проект.
Перехідний етап триває теж
орієнтовно 3 місяці - тут формується база для переходу до
сучасних технологій програмування. Вивчаються проектування баз даних, верстка (HTML,
CSS), мови програмування: C#,
Java, JavaScript, nodeJS, PHP,
Mobile Development для iOS чи
Android, Ruby, Elixir та інші.
На етапі становлення студенти
вже розподіляються за спеціалі-

заціями і вивчають вже визначений для конкретної спеціалізації
стек технологій, актуальний на
той момент навчання (фреймворки, бібліотеки, веб-сервери
тощо). Також йде написання вже
командного курсового проекту.
Удосконалюються розмовні навички англійської мови, разом
із викладачами-HR-ами розглядаються проходження технічних
співбесід, складаються резюме
англійською мовою.
Етап стажування передбачає
роботу на реальних проектах в
ІТ-Академії. У цей період студенти-програмісти тісно співпрацюють із студентами тестувальниками та веб-дизайнерами, для
того, аби повністю поринути у
робочу атмосферу індустріального підходу. На цьому етапі і
відбувається проходження співбесід в компанії і працевлаштування випускників.
Оригінальна методологія підготовки спеціалістів передбачає

щомісячне визначення цілей і
перевірку (контроль) рівня їх
виконання, робить студентів
спроможними адаптуватись до
швидких змін та протистояти їм. ІТ-Академія не навчає
шаблонно, вона адаптується
до сучасних умов та під час
навчання формує у студентів
незалежне мислення - саме з
цього розпочинається креативність і винахідництво нових
рішень. Випускники ІТ-Академії
цілеспрямовано прагнуть удосконалення і себе, і своєї роботи, тому вони є затребуваними
на ринку ІТ.
Якщо ти бажаєш стати крутим “айтішником” - не пропусти
свій шанс. Уже 14 квітня здай
екзамен з математики на відмінно та навчайся у Вінницькій
ІТ-Академії БЕЗКОШТОВНО!
Програмуй своє майбу тнє
разом з ІТ-Академією!
Реєструйся https://ita.in.ua
Телефонуй 067-431-19-21

Вітаємо з 60 -річним ювілеєм

Матвійчук Ніну Євгеніївну
Спинити час ніхто не взмозі
І грає ліс, і квітне сад
На вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 60
Ваш ювілей – поважна дата
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати

Здоров’я, щастя
й довгих літ.
Щоб завжди Ви жили у мирі
В колі рідної сім’ї,
Хай пісні веселі й щирі
Вам співають солов’ї.

З любов'ю вся Ваша родина

продам

 3 âóëèêà Äàäàí 900 ãðí., ñ.Éîñèï³âêà. 097-618-69-42
 3 êîðîâè ïåðâ³ñòêè, ç 3 òåëÿì ³ 2 òåëÿì. 098-903-68-45 Ëþäà
 Àêòèâíî ä³þ÷èé á³çíåñ íåäîðîãî âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-311-65-88
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè.
063-143-61-18
 Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç âóëèêàìè Óêðà¿íåöü.
097-085-77-51
 Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, âîñêîâî¿
ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, â³ñê, ï³äìîð
ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-05,
066-432-22-16
 Áäæîëîñ³ì¿ (áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè Óêðà¿íêà), ðóæèí. 096-120-9837 Ïåòðî ²âàíîâè÷
 Á³äîí àëþì., âèòÿæêà êóõîííà á/ó, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, êèëèì
øåðñòÿíèé 2 õ 3, øê³ðÿíà êóðòêà ÷îë. ð.54-56, òåëåâ³çîð Samsung.
063-344-14-45
 Áîéëåð Ariston 80 íîâ., ëþì³í³ñöåíòí³ ñâ³òèëüíèêè + ëàìïà äîâãà,
ñâàðî÷íà ïðîâîëêà ì³äü. 063-404-13-13, 068-800-63-63
 Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè ìóëàðä,
³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79, 067-173-31-50
 Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí.
063-293-13-29, 098-974-57-77
 Âåëîñèïåä «À¿ñò»- ñêëàäíèé ó â³äì³ííîìó ñòàí³; àâòîìîá³ëüíèé
çàðÿäíèé ïðèñòð³é. 098-624-94-28
 Âåëîñèïåä (ãîðíèé òà ï³äðîñòêîâèé) Í³ìå÷÷èíà, ïëàñòèê, îöèíêîâàí³
íî÷âè òà áàë³ÿ (íîâ³), øâåéíà ìàøèíêà, ïðàñêà, ïîëêè äëÿ ïîãð³áà
îöèíêîâàí³, íàá³ð (ïëèòà, êîë³ñíèêè, äâîº âåðåé). 096-412-34-14
 Âåëîñèïåä À³ñò äîðîñëèé, øàôà êóïå 130 õ 220 õ 60, ë³æêî 160 õ
200 ç ìàòðàöîì, êð³ñëî, ðîáî÷èé ñò³ë ç 4 øóõë. á/ó, â äîáðîìó ñòàí³.
093-447-11-84, 063-189-99-31
 Âåëîñèïåä íà 12-16 ðîê³â, äåøåâî. 063-143-61-18
 Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé á³ëèé Î.Ê. 26 â õîðîøîìó ñòàí³, ñóêíÿ
âèïóñêíà 8-12 ðîê³â, êîë³ð á³ðþçà. 093-779-84-23, 096-312-34-41
 Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé ÷óäîâèé, íåäîðîãî. 097-793-55-95
 Âèíîãðàä êóù³ Ñåíñî, Ìóñêàò, îæèíà, Âîæäü Äæîçåô äóæå ðàííÿ,
Òîíôð³, øîâêîâèöÿ (êðóïí³øî¿ íåìà), âÿëåí³ ãðóø³ (ïîëîâèíêè), ñóøåí³
âèøí³, àáðèêîñ, ³ðãà. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Â³êíà äåìîíòîâàí³ ç áàëêîíà, ê³ìíàò êâàðòèðè á/ó äåðåâÿí³, äâåð³
âõ³äí³ òà áàëêîíí³. 098-803-25-41

 Â³êíî ì/ï á/ó â ãàðíîìó ñòàí³ øèð.790, âèñ.1390 íà 3 ñêëà. 093883-51-55
 Ãàçîâà ïëèòà Âåêî á/ó 3 500 ãðí. 067-795-95-41
 Ãàçîâà ïëèòà, êîëåñà çàäí³ äî ÌÒÇ, öàôà ë³âà, ãîëîâêà äî ìîòîðà
Ä-240, ç/÷àñòèíè äî ÞÌÇ, ìîòîð ÓÄ-25, çöåïêà êàòê³â, êîëÿñêà äî
ÌÒÇ. 068-024-27-05
 Ãàðàæ «Æèãóë³», âåëîñèïåä, äâèãóí äî ïðàëüíî¿ ìàøèíêè Â³ðïóë,
çâàðþâàëüíèé àïàðàò, êîìïðåñîð, ðàä³î òåëåôîíè Ïàíàñîí³ê. 093140-74-34
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîï. Òóíåëü. 093-539-53-85
 Ãàðàæ öåãëÿíèé â öåíòð³ âóë.Ð.Ëþêñåìáóðã ç äîêóìåíòàìè. 067795-95-41
 Ãí³é, ïåðåãí³é, äåøåâî. 068-041-82-24
 Ãîëóáè - ïàâè÷³ ð³çíîêîëüîðîâ³. 097-756-75-89
 Ãîðíî, íàêîâàëüíÿ, ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà ³ ò.ä. 097-36960-59, 063-829-40-41
 Ãóñÿ÷³ ÿéöÿ. 097-572-46-40
 Äà÷à 10 ñîò., Òåëåìîí³âêà «Âåòåðàí». 096-419-30-65
 Äà÷à êîîï. «Âåòåðàí» 11.5 ñîò. 063-064-05-28
 Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³, êîíòåéíåð ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. âóë.
Ëÿòóøèíñüêîãî 28. 096-583-14-35, 093-017-87-72
 Äâà 3-õ ò. êîíòåéíåðà, ë³æêî ç ìàòðàöîì äèòÿ÷å â³ä 5 ðîê³â. 063605-75-51
 Äâà âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã, ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., 10 ë.
òðàíñôîðìàòîðíå, 2 áî÷êè ïî 200 ë., ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ, àëþì.
ïðîâ³ä 300ì. 3-õ æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì., íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â ð³çíèõ
ñîðò³â, 093-940-96-11, 068-334-66-72
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2-õ ñòâîð÷àñò³ ï³ä’¿çäí³ á/ó. 098-272-82-53, 093017-48-48
 Äâèãóí, êîðîáêà, ðåñîðè, ãóð ³ ò.ä. 093-756-39-33, 067-430-79-37
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 4 ÊâÒ 3000 îá./õâ. 093-036-24-72
 Äèâàí 400 ãðí. 096-080-90-49
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé
ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, Adamex Vicco R5, ïîâíèé êîìïëåêò â ãàðíîìó
ñòàí³, êîë³ð ñ³ðî-îðàíæåâèé. 063-462-61-20
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Riko Grand 3 â 1, ïîâíèé êîìïëåêò â â³äì³ííîìó
ñòàí³, êîë³ð ñ³ðèé ç áåæåâèì, êîëÿñêà - òðîñòü (êîðè÷íåâà) â äîáðîìó
ñòàí³. 063-688-74-59, 098-600-83-21
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11

12

13

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 11 квітня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 11 квітня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

447280

447285

448616

449013

447282

445600

448625

445591

449076

449070

443722

447264

449014

447399

448621

446834

446530

449029

робота

Магазин Багата Комора дорого закуповує
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса. 067430-02-80, 097-405-78-33

ремонт

449075

Автомийка запрошує на роботу 2 чоловіка,
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 093631-89-49
Потрібні монтажники металопластикових
конструкцій (вікна, двері). 067-152-70-99
На фірму по виготовленню пам'ятників на
постійну роботу потрібен робітник. 093-40876-82, 098-319-18-86
В новий заклад запрошуються працівники: кухар, бармен, сушист, офіціант, прибиральниця
з/п висока. 063-307-61-02
Потрібен продавець та бармен з\п гідна. 098573-99-92
На роботу потрібен водій на грузовий
автомобіль категорії "С", "Д". 097-519-78-16
Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 років,
садово-городні роботи, гнучкий графік, 30
грн./год. 067-388-29-77, 093-750-77-68
На постійну роботу в Козятині потрібен касир
- оператор та охоронник, графік 1/2, з/п гідна.
063-299-33-35
На постійну роботу на деревообробне
підприємство запрошуються працівники цеху
(досвід роботи не обов'язковий); тракторист
- водій автонавантажувача, гідна з/п, офіційне
працевлаштування. 063-561-59-20
У перукарню на постійну роботу потрібні
перукарі, майстри манікюра і майстри по нарощуванню вій. 063-180-51-46
Запрошується працівник на посаду помічник
столяра. 073-218-92-48
На постійне місце роботи, склад вторсировини
, потрібен працівник. 097-495-88-36, 063-28842-72
На підприємство запрошується адміністратор.
067-927-15-58, 063-676-63-02
Запрошується няня. 063-616-83-08, 098-26701-61
Запрошуються швачки на ремонт одягу з
досвідом роботи. 093-691-44-24
В літнє кафе запрошуються працівники кухні та
бару. 063-676-53-02

447279

447265

447892

447937

Виробники вареників та котлет на виробництво напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове харчування,
житло, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м.Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Вантажники на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове виробництво. МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Готувач фаршу на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко

та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Обвалювальники риби на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
На роботу в магазин "Продторг" запрошується
пекар, помічник кухаря, різноробочий, оператор-касир, бухгалтер. Ми гарантуємо офіційне
працевлаштування, середня заробітна плата
7000-8500 грн (з податками), 8-годинний
робочий день, компенсація харчування. тел.
067-430-02-80, 093-678-53-01.
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується
кухар, помічник кухаря, продавець зі знанням
п.к. Ми гарантуємо: соціальний пакет, високу
заробітну плату. тел. 067-430-02-80, 093-67853-01

Буріння свердловин, на воду, малогабаритна
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Откоси, ламінат, плитка, та інші буд. роботи.
098-928-29-29
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097154-49-36
Утеплення будинків, декор: барашик, короїд,
крошка. 063-186-30-23
Монтаж гіпсокартону, утеплення фасаду. 098635-31-67 Юрій

В перукарні здається три робочих
місця перукаря з усіма умовами
097-759-18-66

Здам в оренду приміщення 40
кв.м., в центрі. 067-757-89-25
Продам кухню б/у, прихожу, шкаф
купе. 067-757-89-25
Продам пісок. 098-966-51-43,
093-782-99-57
Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
Робота
Пропоную

Продам магазин в р-ні 3 школи, 120
кв.м. 063-280-18-73
Продам магазин вул.8-Гвардійська,
150 кв.м. 067-935-88-67
Продам будинок вул.Центральна 53
кв.4., 78 кв.м., без ремонту + гараж
з добрим освітленням та ремонтом. 063-150-70-01, 093-766-44-33

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33

Хобi, творчiсть, антикварiат
Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, âåëîñèïåä Àðä³ñ, õîäóíêè, òåëåôîíè,
àâòîìàãí³òîëà, áàñ ã³òàðà Óðàë, êîìïþòåðí³ êîëîíêè ÀÑ - 2 õ 18 W.
093-140-74-34
 Äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ êóð÷àòà Áðàìà, ï³âí³ íà ïëåìÿ, ñ³÷êàðíÿ, â³êîíí³
áëîêè 140 õ 100 (êîðîáêà-äóá), êóù³ âèíîãðàäó, îæèíè, øîâêîâèö³.
2-11-64 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é, îäíî-äâóõð³÷íèé. 098-280-55-27

 Äîñêà îáð³çíà, ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé,
âåëîñèïåä á/ó, ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, óãîëîê ìåòàëåâèé, êàíàë³çàö³éí³
òðóáè, ôàíåðà. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ðóáàí³, âàííà 1 200 ãðí., áîðîíà 500 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå
1 000 ãðí., øàôà 3-õ äâåðíà 850 ãðí., êèëèì 1.4õ2ì 350 ãðí.,
â³äïàðþâà÷ îäÿãó 250 ãðí., êîñòðþëÿ 20ë., ëþëüêà ç ëîçè 200 ãðí.
093-753-73-25
 Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè äóáà, ÿñåíà ïî 750 ãðí./êâ.ì., áåðåçà,
áåðåñò ïî 650 ãðí./êâ.ì., ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-143-61-18
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 Çàë³çíè÷íèé êîñòþì. 096-904-05-60
 Çàï÷àñòèíè Ò-40, ïåðåäèëóæíèêè äî ïëóãà, äîìêðàò 25 òîí â
õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò äîáðèé ñòàí, âñ³ ôîðìóëè ìàòåì., ãåîìåòð³¿,
ô³çèêè. 098-955-90-13
 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, áåíçîïèëà, áóðæóéêà. 067-745-69-92
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé
ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí ïðèâàòèç., ãàðíå çàòèøíå ì³ñöå, äî
ì³ñòà 15 õâ. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà
âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò.
097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.
Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
 Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ (íàâïðîòè
âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 000 ãðí. 093-587-13-52 Ñåðã³é
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, ïåðåêðèòòÿ
ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë Ï³âäåííå øîñå 74, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿
äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., òåðì³íîâî. 063-775-19-61
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó. 068-003-72-85
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê,
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Ïèêîâåöü íà öåíòðàëüí³é âóëèö³, çàã. ïëîùà 0.7546 ãà,
äëÿ áóä³âíèöòâà 0.2500 ãà, äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñ³ëüõ.ãîñïîäàðñòâà
0.5046 ãà, äîêóìåíòàö³ÿ îôîðìëåíà. 096-050-99-22
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð, íåäîðîãî. 098-306-63-98
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ãà àáî 0.25 ãà ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-324-1463, 093-925-93-81
 Çåðíî ÿ÷ì³íü, ñîÿ. 067-916-41-20
 Çåðíîâó â³ÿëêó, ñàìîðîáíó, á\â 067-93-19-756, 063-105-25-79
 ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
 Êàâîìàøèíè á/ó, íîâ³. 067-795-95-41
 Êàëÿñêà äèòÿ÷à 2 â 1 ,êîë³ð ÷åðâîíèé ç ÷îðíèì. 063-255-48-88
 Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà äî ìàëîãî
òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 098-826-20-26,
063-774-02-91
 Êàðòîïëåñàæàëêó ï³ä ìîòîáëîê, Ïîëòàâñüêîãî âèðîáíèöòâà, íîâà.

097-643-16-14
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 15 â³äåð, 30 ãðí./â³äðî. 097-436-73-95
 Êàðòîïëÿ âåëèêà â³äðî 35 ãðí. 093-536-51-37
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 3 â³äðà ïî 20 ãðí./â³äðî, õóñòêè ïî 30 ãðí./1 øò. (íà
áàçàð³ 35 ãðí.). 073-026-55-19, 096-224-01-71
 Êàðòîïëÿ íàñ³ííÿ Á³ëà Ðîññà, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò, ñòàí
â³äì³ííèé. 063-427-42-98
 Êèëèì 2.40 õ 4.80 í/ø á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, ñóìêà äëÿ
òðàíñïîðòóâàííÿ êîò³â, ìàéæå íîâà. 097-360-39-00
 Êèëèìè 2 õ 3 ì. 1 000 ãðí., øàôà 3-õ äâåðíà. 063-823-37-33
 Êë³òêè äëÿ êðîë³â, äåñòèëÿòîð âîäè íåäîðîãî. 093-783-28-08
 Êîçà ê³òíà ³ ê³çî÷êà 10 ì³ñ. 098-023-60-12
 Êîçà ïåðâ³ñòêà ç êîçåíÿì. 067-756-06-27
 Êîçî÷êà ãàðíî¿ ïîðîäè, áåçðîãà ç êîçåíÿòàìè. 063-773-28-96
 Êîëÿñêà ë³òíÿ. 063-564-47-85
 Êîìá³íåçîí÷èê äèòÿ÷èé óòåïëåíèé äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ íîâèé,
êîë³ð òåìíî-ãîëóáèé. 067-584-85-58
 Êîðìîâèé áóðÿê òà ì³ëêó êàðòîïëþ. 096-278-18-32
 Êîðîâà òåðì³íîâî íåäîðîãî. 098-733-58-75
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 2 òåëÿì à 3 òåëÿì ò³ëüíà 6 ì³ñ. 21 000 ãðí.
096-768-83-48
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 5 òåëÿì, ñìà÷íå ìîëîêî, äàº 25 ë. ìîëîêà.
096-443-42-39
 Êîñ³ëêà ê³ííà, òþêè, â³ç. 096-226-10-97
 Êîñòèë³ êàíàäñüê³, íàñàäêà íà óí³òàç. êîëÿñêà ³íâàë³äíà, êîìïëåêò
äëÿ â³äïî÷èíêó äëÿ àâòîìîá³ë³ñòà â óïàêîâö³. 063-371-88-89, 098373-23-83
 Êîñòþè çàë³çíè÷íèé (ó÷èëèùå), ð.46-48, çð³ñò ñåðåäí³é 500 ãðí.
063-021-81-41
 Êîñòþì ÷îë. âèïóñêíèé çð³ñò 176, ð.46 òåìíèé, òóôë³ ÷îðí³ æ³í., íîâ³
íà òàíêåòö³, ð.36. 063-611-41-80, 096-352-74-01
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ç ëîçè, ñò³ëüö³, ñòîëèê, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³,
äèò. êîìïëåêò. 093-510-45-63, 096-512-12-08
 Êðîëèö³ ïîð³ñí³ 2 øò. 097-449-53-50
 Êóçîâí³ ç/÷àñòèíè (Ëàíæðîíè, àðêè ³ ò.ä.), äî ÂÀÇ 2121 «Íèâà»,
áåíçîíàñîñ îá³ãð³âà÷à, òîðñ³îíè, àìîðòèçàòîðè äî «Âîëèíöÿ» ËÓÀÇ,
ìîòîð «Ìîñêâè÷à-408». 093-756-39-33, 067-430-79-37
 Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí,
êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ 1 ì³ñ. Ìàéñòåð - Ãðåé. 097-027-12-60 Ãàëèíà
 Êóõîííèé ñò³ë òà òàáóðåòêè á/ó. 073-083-26-65, 096-855-53-70
 Ëàìáðèêåíè ð-ð 4.20 òà 2.55, ñàìîâàð, ãóñÿòíèöÿ, êàñòðþëÿ
ñêîâîð³äêà 5 ë., ð³çíèé ïîñóä, áàíêè 3-õ ë. 097-632-98-96
 Ëèñò ôàíåðè òîâù.20ìì., øâåëåð ¹10;12 á/ó, áî÷êà 200 ë. çàë³çíà,
áî÷êà 220 ë. àëþì³í³ºâà, êîðèòî (êóçîâ) àëþì. 1.2 ì. õ 1.20 ì. õ 0.4
ì., íàñîñ ðó÷íèé (ïàëüíå, âîäà), åë.êàëîðèôåðè 220 Âò, 380 Âò. 093756-39-33, 067-430-79-37
 Ì‘ÿêèé êóòî÷îê ó â³äì³ííîìó ñòàí³ (íåäîðîãî); ãàðàæ â öåíòð³
ì³ñòà. 067-738-60-93
 Ìàëèõ ïîðîñÿò,ñ.Êîðäèø³âêà. 097-238-27-94
 Ìàðêè ïîøòîâ³, êíèãè, ð³çíèé ïîñóä, áàíêè 3-õ ë. 097-632-98-96
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà,

ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ì³í³àòþðíèõ êóðåé, ìîëî÷íèé ñåïàðàòîð Ñàëþò. 096-414-22-45
 Ì³ñöå ï³ä çàáóäîâó (ãàðàæ), âîäîíàïîðíà ñòàíö³ÿ. 067-738-60-93
 Ìîëîäíÿê íóòð³é 3 ³ñ., 6 ì³ñ. 063-648-66-38, 067-536-20-36
 Ìîí³òîð Ñàìñóíã á/ó 1 050 ãðí. 093-562-17-18
 Ìÿêèé êóòî÷îê, òðóáà à/ö ä³àã.150, íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ, åë.
ìÿñîðóáêà, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé,
àâòîêëàâ í/æ, åë.÷àéíèê 20 ë., ñâ³òèëüíèê. 096-467-88-03
 Ì’ÿêèé óãîëîê â õîðîøîìó ñòàí³. 063-686-50-52
 Íàáîð êóõîííèõ ìåáë³â á/ó, ãàçîâà ïëèòà Ãåôåñò á/ó. 093-683-5818, 097-566-59-09
 Íóòð³¿ ñàìî÷êè ³ ñàìö³ 3 ³ 4.5 ì³ñ. 097-015-99-57
 Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, àêâàð³óì, êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì
îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, âàçîíè, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç
ïëàñòèíàìè, ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 097-643-40-14
 Ïàðêåò øòó÷íèé äóáîâèé 15 êâ.ì. 400 ãðí. 063-042-05-93
 Ïèñüìîâèé ñò³ë 145 õ 60, äâà âåëîñèïåäà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç³
ñêëîì. 063-288-72-37
 Ïîëîòåíöå-ñóøêà, âîäÿíèé áàê 200 ë. îöèíêîâàíèé. 096-412-34-14
 Ïîðîñÿ êàáàí÷èê âàãà 120-130 êã., ãîäîâàëèé áåç ïðåì³êñ³â. 097449-53-84
 Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073-060-44-73
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà. 096-127-21-90, 097-878-11-97;
 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-340-12-01
 Ïøåíèöÿ, â³âö³ ìàë³ òà âåëèê³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Ïøåíèöÿ, êàðòîïëÿ äð³áíà, òåëåâ³çîð ç òþíåðîì. 096-463-97-60,
063-024-75-13
 Ðîáî÷³: ÷îáîòè, áîò³íêè, ò³ëî-ãð³éêè, ðóêàâèö³, õàëàòè, ãîñï. ìèëî,
ïëóæîê, äðåëü ðó÷íà. 097-575-60-55, 093-013-65-24
 Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 160 êã. 096-443-42-39
 Ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì (12 ì), òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà ìàøèíêà
Àð³ñòîí, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, òåëüôåð. 063-695-30-20
 Ñ³íî ëþöåðêó. 097-131-70-99, 096-948-02-97
 Ñ³íî, êàðòîïëÿ âåëèêà. 067-235-81-73
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé ñàìîðîáíèé ïîòóæíèé ìîòîð 4 ÊâÒ 4 500
ãðí. (ó çâÿçêó ç âè¿çäîì). 063-670-34-06
 Ñò³íêà Æèòîìèð 4 ì, ñò³ë òóìáà, â ãàðíîìó ñòàí³, äèâàí íîâèé.
097-632-98-96
 ÒÂ òóìáà-300 ãðí., ìàøèíêà Äåñíà (ìàëþòêà)-400 ãðí.,êèëèì 3*2
ì.-800 ãðí.,íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Wender»-SJWm|10Í. íîâà 2000 ãðí., âóë.
Äæåðåëüíà 52/2, 063-896-77-23
 Òåëåâ³çîð Samsung ê³íåñêîïíèé 300 ãðí., äèâàí-êíèæêà ñòàí
õîðîøèé 2 000 ãðí., òóìáà ïðèñòàâêà êóõîííà 200 ãðí., òóìáà ï³ä
âçóòòÿ 200 ãðí. 067-722-03-67
 Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð SONY, ïàðîâàðêà PHILIS,
öåíòðîôóãà ç ï³äñòàâêîþ Þëà, ³íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé (Ãåðìàí³ÿ),
â³äåîìàãí³òîôîí JVC. 067-665-46-04, 093-875-71-89
 Òåëèöÿ á³ëî-ðÿáà ãîëøòèí³çîâàíà 7.5 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-825-52-17
 Òåëè÷êà 10 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-187-38-18 Êàòÿ
 Òåëè÷êà ÷îðíî-ðÿáà 4 ì³ñ., ñ.Ìàõàðèíö³. 097-150-27-63
 Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³, ðàìè ç ñêëîì äëÿ
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òåïëèöü òà äâåð³. 098-245-36-20
 Òðóáè àñáåñòîöåìåíòí³ 100 ìì õ 4 ì. 063-774-40-66
 Òþêè ëþöåðíè. 068-019-90-30
 Òþêè ñ³íà òà ñîëîìè. 068-759-80-17
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³ ó
âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097-207-88-44
 Õîëîäèëüíèê Atlant ç âåðõíüîþ ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ, çàã. îáºì
280 ë., çáîðêà Á³ëîðóñü, â â³äì³ííîìó ñòàí³ á/ó 3 500 ãðí. 067-430-0599, 063-645-94-26 ²ðèíà
 Õîëîäèëüíèê Àíòàíò, òåëåâ³çîð Àêàé, øâåéíà ìàøèíêà. 063-02153-60
 Õîëîäèëüíèê á/ó Äîíáàñ, òåëåâ³çîð á/ó. 097-112-64-95, 073-31091-34
 Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³, òåëåâ³çîð
Sony ä³àã. 70 ñì. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó, êîìïþòåð ç ïð³íòåðîì, êîëîíêàìè,
òåëåâ³çîð. 063-181-10-27
 Öåãëà ÷åðâîíà íîâà 500 øò. äåøåâî. 063-294-53-58
 Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-247-99-12
 Öóöåíÿ òàêñè, íàðîäèëàñÿ 15 ëþòîãî, â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 067491-12-27
 Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâí³ ïåê³íåñà ³ìïåðàòîðñüêîãî, á³ëîãî êîëüîðó,
áàòüê³â ìîæíà ïîáà÷èòè. 093-583-68-60 Îêñàíà
 Öóöåíÿòêî äóæå ãàðíå ïåê³íåñà êîðîë³âñüêîãî. 063-143-61-18
 Øàôà 205 â., 150 ø., 50 ã., êîñìåòè÷íèé ñòîëèê. 098-597-08-78,
093-596-41-56
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó, âàçîí Êàëàíõîé.
093-884-86-66, 093-331-26-84
 Øèíüîíè, øê³ðà, íîæíèö³ íîâ³. 098-312-99-81
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â ç äîìàøíüîãî ñàäó, âåëîñèïåä «Òóðèñò» á/ó
ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 093-756-39-33, 067-430-79-37
 ß÷ì³íü. 097-453-44-53
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Òåðì³íîâî ìåáë³ íåäîðîãî: äèâàí, ñò³íêà «Êàëèíà», øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà,
2 øàôè 2-õ ñòâîð÷àò³ ç àíòðèñîëÿìè, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà
àâòîìàò Â³ðïóë, áàíêè 0.5 ë. 097-523-09-50
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоМіСТЬ

 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì. 096-84-69-081,
093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-84-69-081,
093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 063-277-53-34
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 1-ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 25, 3 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 063-178-82-43,
067-795-95-41
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, 27 êâ.ì.
068-032-55-04
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º ï³äâàë,
ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-77-45
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. 093-743-07-27, 067-799-42-64
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà,
òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ºâðî-ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 1-ê³ìí.êâ. 5\5 áóäèíêó, ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 073-075-28-48
 2-õ êì. êâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà. 063-406-15-10
 2-õ ê³ì. êâ., ð-í. ÏÐÁ, 1 ïîâ. 073-060-50-43, 063-274-30-61
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ,
ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ì/ï â³êíà, çàñò³êëåíèé áàëêîí, ³ãä. îïàëåííÿ
(2-õ êîíòóðíèé êîòåë), ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 4 ïîâ. áóäèíîê, º
ïîãð³á. 063-715-99-74
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 43.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Î.Êîøîâîãî 52
(ð-í ÏÐÁ). 073-177-32-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 063-277-53-34
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 14. 063-406-41-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8 êâ.2, á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 097-642-08-12, 093-09165-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 57 êâ.ì., 2 ïîâ./4 ïîâ. áóäèíêó, âóë.Î.Êîøîâîãî 55,
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ óòåïëåíà, ðåìîíò, ëàì³íàò, íàòÿæí³
ñòåë³. 063-296-92-37, 096-948-92-93
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22
êâ.ì. - ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³
äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), â³éñüêîâèé
áóäèíîê, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, êâàðòèðà äóæå òåïëà, íå
êóòîâà, òåðì³íîâî. 063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, êàíàë³çàö³ÿ,
÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñàðàé, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóä 137 000 ãðí. 067883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 êâ.ì.,
ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí
çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067592-82-54 Ñåðã³é
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñòàí æèëèé, 4 ïîâ.,
âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75 (ð-í ÏÐÁ), ñàðàé. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 095-45594-27
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ,
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ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð, 4 ïî.
098-585-28-33, 050-417-79-70
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, 1 ïîâ., áåç îïàëåííÿ. 063-02153-60
 3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., ³íä. îïàëåíí÷, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., ð-í 4 øêîëè, 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòà, º ³íä. îïàëåííÿ,
ïîãð³á, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ., íå êóòîâà. 097-632-98-96
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 2 áàëêîíà.
063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà. 096-55573-71
 3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 067-846-77-81
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - ì/ï, ³íä. îïàëåííÿ,
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çîâí³ óòåïëåíà àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç
äîïëàòîþ. 093-732-42-02, 067-164-00-40
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè), âîäà
ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â³êíà,
äâåð³ ïîì³íÿíî àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
 3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. Ïóøê³íà,
28. 093-812-85-65
 3-õ êì. êâ., 5/5 ê, 67/42,5/7,5. ,áåç ðåìîíòó, 2-à áàëêîíà, ïàðêåò, á³ëÿ
ó÷èëèùà. 097-157-23-16
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., ñò³íè óòåïëåí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿,
îïàëåííÿ ãàç. òà òâåðäîïàëèâíå, 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ
â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, êðèíèöÿ â äâîð³, ñàðàé. 093-920-53-57
 Áóäèíîê 120 êâ.ì., ñ.Âåðíèãîðîäîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á,
çåì. ä³ë-êà 0.43 ãà. 096-973-34-69
 Áóäèíîê 14 õ 11, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ó÷àñòîê 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâ³äíèé 12. 096-655-23-39 Ëåíà
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209, æèòëîâà - 101,6
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-11-86,
067-58-36-894
 Áóäèíîê 37 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ. 068-003-72-85
 Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5 ñîò. ç
âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé.
097-523-09-50
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 27. 2-1313, 063-248-20-08
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàç.îïàëåííÿ, âîäà òà ñàí.âóçîë
â áóäèíêó, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ìåäîâà 15. 063-384-05-03
 Áóäèíîê 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, º 10 ñîò. ãîðîäó,

êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà. 063-675-67-19
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01,
096-037-00-70
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 067783-63-17
 Áóäèíîê áåç ãàçó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 105. 093-807-98-23,
067-759-03-23
 Áóäèíîê á³ëÿ çàïðàâêè ÎÊÎ, íàä òðàñîþ â ì.Êîçÿòèí. 097-15449-36
 Áóäèíîê â ñåë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 097-165-56-21
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä ïîñòðîéêó ãàðàæà, 5 ñîò.çåìë³,
â áóäèíêó ãàç. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð,
äîêóìåíòè íà ðóêàõ. 096-772-27-55, 093-465-45-20
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ, êðèíèöÿ. 067-209-03-68, 096-101-81-90
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 93, ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.
097-573-54-98, 096-804-49-88
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîðîä 10 ñîò., ïðèáóäîâè.
067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ
6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóçíÿ. 093-282-30-49
 Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, çåì.ä³ë-êà 6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 063875-33-04, 063-260-07-59
 Áóäèíîê ãàç, âîäà ñ.Áðîäåöüêå âóë.Çàð³÷÷ÿ 10, 85 êâ.ì., õë³â,
äîáóäîâè, íàñàäæåí³ ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãîðîä 13 ñîò. 068-023-5288, 063-881-25-03
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, áàíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïðèâàòèç.
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà. 093-050-9306, 063-969-57-39
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, êàáåëüíèé ³íòåðíåò, ãîñï. áóä³âë³, ìîëîäèé
ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäó, ñ.Ìàõí³âêà. 097-829-50-50
 Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ ïðîñòîð³
ê³ìíàòè, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ðÿ, ãîñï. áóä³âë³,
ó÷àñòîê 13 ñîò. 097-545-03-70, 097-304-05-98
 Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (8 õ 10 ì.), ñ.Ñèãíàë, ãàðàæ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä. 095-769-97-36
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-92065-29, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò. çåìë³. 068-110-70-73
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 ê³ìíàòè,
ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó
(ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà
ðîçñòðî÷êà). 097-223-77-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ãàç., ãîðîä 22 ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Äóá³í³íà 19.063-296-29-70, 068-053-47-49
 Áóäèíîê ãàç., æèëèé, áåç çðó÷íîñòåé, ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð). 096732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Çîçóëèíö³ Êîçÿòèíñüêèé
ð-í (öåíòð ñåëà), ñàäèáà 55 ñîò., ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ. 096-551-64-49, +375 298004711
 Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 3 øêîëè.
093-704-31-57

 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Áðîäåöüêå (ð-í Ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), 96
êâ.ì., 60 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ. 067-880-89-03
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ,
ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë. 067-796-11-99, 073-109-52-11
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, ãàç, âîäà, âàííà, òóàëåò,
ñàóíà, ãîñï. áóä³âë³. 067-598-29-10
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò,
ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü
äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³.
Äåò. ³íôîðìàö³ÿ 097-60-57-822
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 19 ñîò.,
áóäèíîê ïåðåêðèòèé, çðîáëåíèé âíóòð³øí³é ðåìîíò, º çðó÷íîñò³:
ãàç, âîäà, íà ïîäâ³ð¿ êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà ïëîùà 85 êâ.ì., õë³â, ïîãð³á,
ñàäîê. 093-766-22-76 Îëåñàíäð
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 êâ., æèëà
48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-36781-29 Þëÿ
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82 êâ.ì., ãàç,
á³ëÿ áóäèíêó º 17 ñîò. çåìë³ ³ç ñàäîì, ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067300-19-06
 Áóäèíîê íåäîáóä. 10 õ 10, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ãàç,
ñâ³òëî, âåðõ. ñò³íè íîâ³, ò³ëüêè âíóòð³øí³ ðîáîòè, ð-í àâòîñòàíö³ÿ.
067-761-98-56
 Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
 Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàç,
18 ñîò. ó÷àñòîê. 096-541-31-09 Òàíÿ
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, ãàç,
âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
 Áóäèíîê ð-í Á.Êàçàðìà, ãàç, 20 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, â
áóäèíêó âñ³ çðó÷íîñò³. 063-296-30-12, 067-948-83-38
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
 Áóäèíîê ñ.(Êîìñîìîëüñüêå) Ìàõí³âêà, âóë.Ëþáàðñüêà, º ãàç
ïðèðîäí³é, âîäà, ãîðîä çàõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, º ãîñï. áóä³âë³.
096-867-24-83
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â äîáðîìó ñòàí³, â öåíòð³ ñåëà. 067-456-93-43
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ öåíòð, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 35 ñîò. çåìë³. 067606-55-02
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-831-99-65,
097-618-18-85
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-976-68-81
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà, 70 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, âîäà, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 097-90924-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷
êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56,
067-895-81-23
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí öåãëÿíèé 75 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, çóïèíêà àâòîáóñà
ïîðó÷, 6 ñîò. ãîðîäó, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè.
093-753-73-25
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³, ñòàí æèëèé. 063-616-83-08,
098-267-01-61
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, çàã. ïëîùà 61.2 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 0.33 ãà. 067-184-40-04 Êàòåðèíà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé, º äâà ñàðà¿, ãàðàæ,
êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàäîê, íåäîðîãî. 096-969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.Êè¿âñüêà 20, ãîñï. áóä³âë³ (õë³â, 3 ïîãð³áà,
ë³òíÿ êóõíÿ), äî çóïèíêè 100 ì. 097-731-98-99 ²ðèíà
 Áóäèíîê ñ.Ìèõàéëèí, ïîðó÷ ñòàâîê, ö/çàâîä. 097-557-84-03
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, 13 ñîò. ãîðîäó, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàç, âîäà, öåíòð, äîêóìåíòè. 097-317-06-89
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, âóë.Íàáåðåæíà 29, çàã. ïëîùà 81 êâ.ì., æèëà,
çåì. ä³ë-êà 50 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî - ìîæëèâå ôîòî íà Viber 096768-23-68, 063-883-81-83 Âîâà
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 2
ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42 ñîò. çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê
³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 098-962-17-70
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü æ/ï, 66 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç. îïàëåííÿ, ãîðîä,
ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³. 073-270-10-06
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ
ñòàâêà. 098-254-37-48

 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ãîñï.
áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Ìàòðîñîâà 176/1. 093-587-13-98, 098843-78-06
 Áóäèíîê õîðîøèé öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á,
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Çàîçåðíà 20 (Öàðñüêå ñåëî). 063-294-53-58
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 81.3 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà
0.06 ãà, îïàëåííÿ àâòîíîìíå (ãàç, åë.êîòåë, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë),
ãîñï. áóä³âë³: 2 ãàðàæà, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êëàäîâêà, ñàðàé. 067665-46-04, 093-875-71-89
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ìîæëèâèé
îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, òåëåôîí, ìîæëèâî ï³äêëþ÷åííÿ
³íòåðíåòó. 068-271-40-31
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.Ì³÷óð³íà.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë,
âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà
ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, çàã. ïëîùà 64.8 êâ.ì., ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 31 ñîò. 097-119-76-03
 Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), ãàç.,
ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-91-94
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36.
093-563-75-19, 097-592-71-62
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Äà÷à â ðàéîí³ ñ.Ñèãíàë, 12 ñîòîê, íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3,5*4,5;
12 000 ãðí. 063-291-40-03
 Äà÷à êîîï.«Âèøåíüêà», 5 ñîò. çåìë³. 067-447-94-90 Îëåêñàíäð
 Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, âóë.Âèøíåâà. 063-713-37-14, 097-122-75-19
 Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60 êâ.ì.,
ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 21 (ð-í
Âîäîêà÷êà). 073-431-52-77, 097-775-07-65
 Çåì. ä³ë-êà ç æèëèìè áóä³âëÿìè â öåíòð³ ñ.²âàíê³âö³. 097-040-48-72
 Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Øì³äòà 7, íà ä³ëÿíö³ áóäèíîê, ãàðàæ
çàøèòèé, ôóíäàìåíò, âîäà, ãàç ó áóäèíêó. 068-745-45-97, 096545-76-17
 Ìàãàçèí «Ìð³ÿ», 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî. 067-796-11-99
 Ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-274-31-07
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ, öåíòð âóë.
Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-44-27, 050-705-41-75,
093-892-32-89
 Ï³â áóäèíêó ãàç. òåðì³íîâî ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, óòåïëåíèé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, äîãëÿíóòèé ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 83/1
ð-í Øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093-785-79-17
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ë³òí³é äóø, 40 ñîò. ãîðîäà, âõ³ä îêðåìî, ìîæëèâî
â ðîñòðî÷êó ïåðøèé âêëàä 50% â³ä ñóìè. 098-707-26-10
 Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ö/âîäîïðîâ³ä ó
áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
 Ó÷àñòîê 20 ñîò. ð-í ÏÌÊ. 093-704-31-57
 Ó÷àñòîê 40 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà (öåíòð), ï³äâåäåíà âîäà, º ïîãð³á,
áóäèíîê ñòàðèé. 097-494-15-89, 063-510-74-69
 ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí³ çàã. ïëîùà 71 êâ.ì., ñòàí æèëèé, 3
ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà, òóàëåò, ãàç., âîäà, ³íòåðíåò, ³íä. ãàç.
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 2 ï³äâàëà, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä,
ìîæëèâèé îáì³í íà 1-íî ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî. 096-429-87-28,
063-624-12-07
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êëàäîâêà,
ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 098-001-91-02
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ,
ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ êàìôîðíà, ïðàëüíà
ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-597-08-40, 2-04-13
 ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
 Áóäèíîê âóë.Öåíòðàëüíà 53 êâ.4., 78 êâ.ì., áåç ðåìîíòó + ãàðàæ ç
äîáðèì îñâ³òëåííÿì òà ðåìîíòîì. 063-150-70-01, 093-766-44-33

АВТОМОТО

 Volkswagen Jetta 1984 ð.â., ãàç - áåíçèí. 097-116-47-26, 093-

998-07-49
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, 1982 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 096-804-47-51
 ÂÀÇ 2109 1993 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 0960264-75-92
 ÂÀÇ 2109 ãàðíèé ñòàí. 068-519-07-66 Þîãäàí
 ÂÀÇ 2110 2004 ð.â., êîë³ð àìóëåò, ãàðíèé ñòàí. 097-463-13-09,
063-829-38-85 Ñàøà
 ÃÀÇ-53, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. 097-557-84-03
 Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà, ñêàòè, ðåñîðè, ãóð ³ ò.ä., ÌÀÇ-500. 093756-39-33, 067-430-79-37
 Çàï÷àñòèíè á/ó Ì 2141. 068-016-40-73
 Ìîòîöèêîë Óðàë ç ìîòîðîì ³ çàï÷àñò³. 097-154-49-36
 Ñêóòåð Äåô³àíò. 096-439-84-27
 Ôîðä Òðàíçèí 2003 ð.â., 2 ë., ãðóç-ïàñ, ãàðíèé ñòàí, òåðì³íîâî.
097-431-61-00

КУПЛЮ

 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-695-30-20
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Äåðåâî íà êîðíþ, òðóáà âåëèêîãî ä³àì. 067-369-13-23
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-6765, 098-500-10-54
 Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè,
àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè,
áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 063-108-77-57
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç ñàìîâèâîçîì. 093-29719-24
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³ííåâó. 096-952-68-21
 Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîðìîâèé áóðÿê. 073-793-55-95
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-84-22 Âàñÿ
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî îðãàí³çàö³é,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-143-61-18
 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093-297-19-24
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.
073-793-55-95
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³,
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè.
097-529-10-20
 Ï³ðÿ ãóñÿ÷å òà êà÷èíº, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 098-000-34-90
 Ï³ðÿ, ïåðèíè, ïîäóøêè, òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè, êàáåëÿ,

àêóìóëÿòîðè,,.. ãàç. êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068-275-55-16
 ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè
÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
 Øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60
 ß÷ì³íü 200-300 êã. äëÿ òîâ÷³ ïî 4 ãðí./êã. 097-793-55-95

МіНЯЮ

 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ. íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-782-63-59
 3-õ ê³ìí. êâ., 60.9 êâ.ì., 5 ïîâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 8 íà 2-õ ê³ìí. êâ. 093728-48-67, 067-717-12-59
 Áóäèíîê íà 1-ê³ìí. êâ. 068-739-90-98

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-90420-43
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093-331-26-84
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Âåíãðîâñüêèé Ñåðã³é
Âàëåð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÄÁ ¹263462
âèäàíå íà ³ì’ÿ Ñóøêî Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, äîìðîá³òíèö³,
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó (ïðèáèðàííÿ á³ëÿ
áóäèíêó, êâàðòèð, ãîðîäà), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí.
067-192-67-78
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ñóáñèä³¿, ç ìåáëÿìè,
áåç åë.ïðèáîð³â, ïîðÿäíèì ëþäÿì 2 000 + êîì. ïîñëóãè. 063-630-68-25
 Çäàì â îðåíäó 30 êâ.ì., â³ää³ë ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ Êîçÿòèíà äëÿ
êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 097-449-53-71, 063-319-56-31
 Çäàì â îðåíäó ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ïåðóêàð³â. 067-903-12-70
 Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ íà íåîáìåæåíèé
òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
 Çäàì â îðåíäó ó÷àñòîê 40 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà (öåíòð), ï³äâåäåíà
âîäà, º ïîãð³á, áóäèíîê ñòàðèé. 097-494-15-89, 063-510-74-69
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
 Ïîòð³áíà ïîðÿäíà ëþäèíà äëÿ äîïîìîãè ïî ãîñïîäàðñòâó õâîð³é
æ³íö³ ñ.Êîçÿòèí. 096-963-73-52
 Ñ³ìÿ ç ìàëåíüêîþ äèòèíîþ âèíàéìå êâàðòèðó ç³ çðó÷íîñòÿìè.
063-599-59-11
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ÷åðåç äåíü, ì.Êîçÿòèí (ð-í ÏÐÁ). 097300-31-13
 Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098312-99-81
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

На «Шкільній лізі безпеки» ми треті
Олена Удвуд

У Козятині відбувся кущовий етап
всеукраїнського фестивалю юних
пожежників «Шкільна ліга безпеки». П’ять команд із Козятинського,
Калинівського, Літинського, Погребищенського та Хмільницького
районів продемонстрували свої
знання з правил безпеки та вміння
діяти в надзвичайних ситуаціях
— Мета заходу — ознайомити
дітей з професію пожежника та
згуртувати їх для проведення фестивалю, — каже Богдан Ведмідь,
організатор, інспектор відділення
11-ДПРЧ Козятина. — Кущовий
етап означає, що в ньому беруть
участь кілька районів. У нашому
випадку, це Літин, Хмільник, Козятин, Калинівка та Погребище.
Визначили, що цьогоріч наша черга
приймати гостей.
Конкурс проходив у два етапи.
Перший — візитівка, під час якої
учасники мали цікаво презентувати
свою команду. Другий — домашнє
завдання на тему «Запобігти, врятувати, допомогти». Юні пожежники обігрували різні ситуації та
розповідали таким чином правила
уникнення надзвичайних ситуацій.
Козятинський район представляла команда «Нова сила» учнів
Вернигородоцького ЗНВК. За ре-

зультатами жеребкування, нашій команді випало виступати четвертими.
Для свого номера школярі обрали
казку «Маша та ведмідь». Вони
змоделювали кілька небезпечних
ситуацій, в які потрапила Маша, та
дали їй поради, як їх уникнути.
— Читаючи казку, ми бачимо,
що Маша трохи неуважна дівчинка,
— розповідає Анастасія Швець,
учасниця команди «Нова сила». —
Певно вона не знає всіх правил,
тому сьогодні ми їй розказали, як
потрібно себе поводити в певних
місцях і за певних ситуацій. За
допомогою казки ми вчимо, наприклад, як поводитися на льоду чи під
час евакуації. Такі заходи корисні,
бо це досвід, який допомагає повторити правила і досконало вивчити, що робити за певних ситуацій. А
ще це можливість комусь це розказати й показати. Ми цю агітбригаду
показуємо і в нашій школі, щоб діти
також розуміли, як потрібно поводитися в надзвичайних ситуаціях.
Щоб вони не розгубилися.
Оцінювало виступи журі у складі
Олександра Кутового (голова журі,
керівник пресслужби Головного
управління державної служби
України з НС у

Вінницькій області), Антона Білоконя
(волонтер товариства «Червоного
Хреста» в Україні), Олени Назарець
(заступник директора Вінницького
обласного центру народної творчості), Мирослави Смалківської
(провідний фахівець відділу агітаційно-пропагандистської роботи центру
забезпечення діяльності Головного управління державної служби
України з НС у Вінницькій області)
та Марини Ольшевської (методист
позашкільного навчально-виховного
центру Козятинського району).
За результатами обговорення,
журі визнало найкращою команду
«Фенікс» з Калинівського району,
учасники якої в своєму виступі обіграли популярні передачі телеканалу 1+1. Друге місце посіла команда
«Пшик № 7» з Літинського району,
а третє — «Нова сила» з Козятинського району.
— Ми не очікували на виграш,
тому що була дуже велика конкуренція, — діляться враженнями
Аліна Калінчук та Олександра
Присяжнюк, представниці команди-

Команда «Нова сила» (Козятинський район). Учасники
пояснюють Маші, як діяти під час евакуації, щоб не
травмуватися
переможниці. — Думали, що буде
друге або третє місце. У нас були
сильні суперники. Ми шоковані.
І дуже щасливі. Ми готувалися
і доклали багато зусиль. Пішли
нерви і наші, і Яни Кріт, нашого
педагога-організатора, яка нам
у всьому допомагала. Коли почали працювати над сценарієм,
на думку спали найпопулярніші
передачі. Нам вдалося показати
небезпечні ситуації і обіграти їх
за допомогою цих програм. Ми
молодь, тому обираємо сучасне
і модне. Так само пісні. Ми використали композиції Дзідзьо та

На «Брейн-рингу»
перемогла дружба
Олена Удвуд

449016

445734

449077

На свято «Чарівна подія на бібліотечній галявині».
завітали другокласники школи № 1 та вихованці гуртка
лялькового театру «Кольорове диво». Актори виступили з виставою «Книжчина лікарня», а школярі взяли
участь у літературному брейн-рингу.
Настя Яричевська зіграла у виставі дівчинку, яка образила книжку.
— Моя героїня облила її супом і виривала сторінки,
— розповідає Настя.
За сюжетом, ображена книжка втекла від дівчиськарозбишаки й попросила допомоги у лікаря Айболита.
Після вистави відбулося змагання між командами
"Зернятка" та "Кобзарики". Учасники читали свої казки,
відповідали на запитання та складали пазли. За результатами підрахунків
обидві команди
набрали 25 балів.
— Було не важко, бо дуже легкі
запитання, — ділиться враженнями Настя Товкан,
"Кобзарики" відгадують
учасниця команди
героя казки
«Кобзарики».

Погода у Козятині
четвер, 11 квітня

п'ятниця, 12 квітня

субота, 13 квітня

неділя, 14 квітня

+ 9 0Ñ	
+ 15 0Ñ	

+ 8 0Ñ
+ 11 0Ñ

+ 7 0Ñ	 + 6 0Ñ
+ 11 0Ñ	 + 8 0Ñ

+ 6 0Ñ	 + 4 0Ñ
+ 8 0Ñ + 7 0Ñ

+ 4 0Ñ	 + 4 0Ñ
+ 7 0Ñ + 6 0Ñ

понеділок, 15 квітня

вівторок, 916 квітня

середа, 17 квітня

+ 4 Ñ	 + 4 Ñ
+ 8 0Ñ + 8 0Ñ

+ 2 Ñ	 + 3 Ñ
+ 11 0Ñ	 + 7 0Ñ

+ 3 0Ñ	 + 4 0Ñ
+ 9 0Ñ + 5 0Ñ

0

0

0

0

Світлани Лободи. Ми зробили це
для того, щоб вкорінити сучасне,
тому що у нас був молодіжний виступ і ми вирішили трохи додати
оригінальності.
Тепер калинівчани змагатимуться
в обласному етапі за право представляти Вінниччину на Всеукраїнському фестивалі юних пожежників «Шкільна ліга безпеки».

ГОРОСКОП
з 11.04 по 17.04
Овен
Овнам пора навчитись відділяти емоції від справ, оскільки вони надто часто дратуються через речі, які інші вважають
дрібницями. Пора скласти чіткий план дій,
якого дотримуватись найближчий тиждень.
Це дозволить відчути контроль над власним
життям, а також позбутись "хвостів".
Телець
Тельці продовжують шукати шляхи для
реалізації власного потенціалу. Вашим
умінням та дисциплінованості можна позаздрити,
тому на плоди своєї праці не доведеться довго
чекати. Щоправда, зорі радять виділяти час для
повноцінного відпочинку.
Близнюки
Цього тижня Близнюкам варто звернути
особливу увагу на своє здоров'я. Через
надмірне бажання нарешті розібратись з усім
навколо можна не помітити, що бракує енергії.
Ваші стрибки від енергійності до тотальної втоми
не надто позитивно відбиваються на організмі.
Рак
Раки потребують перезарядки, але
найближчим часом навряд чи вдасться
приділити час собі. Зате вихідні можна використати максимально вдало для повноцінного
відпочинку. А до того чесно визначте основні
цілі, а другорядні перенесіть на інший час.
Лев
Леви відчувають, що на них впало
чимало справ та обов'язків, тому всім
своїм виглядом намагаються показати,
що можуть все. Але не варто заганяти себе у
пастку з власних думок та завдань. Надмірна
емоційність може образити близьких людей,
які не так швидко все забувають.
Діва
Новий тиждень стане для Дів ще більш
насиченим. Навколо стає все більше людей, з якими варто налагодити хороші стосунки.
Тому припиніть надто багато думати про підступні плани, а зверніть увагу на невідкладні справи.
терези
Ваш холодний розум допоміг вирішити
чимало проблем, але ви буваєте надто
піддатливими для рідних людей. Інколи потрібно забувати про емоції та зосереджуватись
на цілях та можливостях.
Скорпіон
Скорпіони знову в ударі. Вам здається, що
цей тиждень буде ще вдалішим, а люди так
і хочуть вам допомогти. Але зорі радять утриматись від маніпуляцій та дрібних обманів, які точно
стануть перешкодою у близькому майбутньому.
Стрілець
Новий тиждень принесе Стрільцям
чимало нових вражень. Якщо деякі
плани ви нарешті почали втілювати в
реальність, то не варто відкладати на далеку
полицю і решту. У вас все вдасться, а харизма
лише допоможе у цьому.
Козеріг
У Козерогів випаде можливість кардинально змінити своє життя, але варто не
проігнорувати шанси, як це часто буває. Звісно
ж, ніхто не застрахований від провалів, але з
холодним розумом можна отримати результат.
Водолій
Водоліям потрібно більше часу приділяти саморозвитку, адже у них
є величезний потенціал. Звичайний ритм
життя допоможе відволіктись від негативу
та з новими силами взятись за цілі.
Риби
Зорі рекомендують Рибам цього
тижня викладатись на роботі на всі
100%. Це, щонайменше, принесе
вам відчуття приємної втоми та очевидні
результати. Якщо ж все піде за планом, то
попереду очікують нові приємні виклики.

